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A Jászság gazdag képzımővészeti múltjában jelentıs helyet foglal el az 1936-ban elsı 
tárlatán bemutatkozó Jászberényi nyolcak csoportja. A festıkbıl, grafikusokból 
szobrászokból verbuválódott alkotóközösség Rácz Kálmán gimnáziumi tanár köré 
csoportosult. A megalakulást követıen ritkán használták az eredetileg választott nevet, inkább  
Jászberényi festımővészek, vagy  Jászsági festımővészek  néven állítottak ki, noha a csoport 
összetétele nem, vagy alig változott. Mőködésük a korabeli dokumentumokból, folyóiratokból 
a II. világháború kitöréséig követhetı nyomon. A csoport tagjai, - bár mindegyikük 
mővészetét sajátos egyéni hangvétel jellemezte, - megtartották a XIX. sz. végére kialakult  
természetelvő,  plen air hagyományokat magába olvasztó mővészetfelfogást.  
     Kiállításaikat mindig nagy érdeklıdés kísérte, s nagy sikerrel mutatkoztak be 1941-ben 
Pesten is, ahol a Székesfıváros többük munkáiból is vásárolt közgyőjteményei számára. Ezek 
a mővek ma a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában vannak. A mővészcsoportot szétzilálta a 
II. világháború: volt aki elesett a fronton, volt aki az új ideológiai helyzet miatt nem tért haza 
Jászberénybe, volt akit munkája szólított máshová. 
     Benke László 1903. június 6-án született Jászberényben.1 Édesapja Benke Bertalan ismert 
szabómester volt. Édesanyja Reinelt Mária mővelt és kiváló mővészi érzékkel rendelkezı 
több kötetes költı, aki maga is mővészi igényességő rajzokat készített. A kis Benke László 
valószínőleg édesanyjától örökölte rajzkészségét, melynek megnyilatkozásai miatt öt  éves 
korában csodagyereknek számított. A gimnáziumi tanulmányai után a Magyar Királyi 
Képzımővészeti Fıiskolán, de megszakítva azt a Magyar Királyi Iparmővészeti Iskola díszítı 
szakán kezdett új tanulmányokba. Tanárai a kor ismert és megbecsült szakemberei voltak, 
többek között Sándor Béla, Szentiványi Gyula, Haranghy Jenı stb.  
     Több alkalommal szerzett I-II. helyezést a növendékeknek kiírt szakmai versenyeken. A 
nyári szüneteket templomfestı mesterek mellett munkával töltötte, így diplomája átvételekor 
már komoly szakmai gyakorlattal is rendelkezett. 

1933-ban Olaszországban tett hosszabb tanulmányutat, ahol a fresko és secco festést 
tanulmányozta. Hazatérve szülıvárosába több megbízást is kapott, melyek közül talán 
legjelentısebb a jászberényi un. Szentkuti kápolna restaurálása volt. Érdemes ezt azért is 
megemlíteni, mert e templomban végzett munkája alapján több fontos megrendelést is kapott.  
     Gazdag életmőve két területen bontakozott ki: a már említett falfestészetben és a 
táblaképfestészetben. Mindkettıt folyamatosan, nagy munkabírással és igényességgel 
folytatta. Murális munkáit - mely nagyrészt egyházi épületek, templomok, kápolnák 
díszítıfestését jelenti - fıleg az egri egyházmegye területén végezte. A fellelhetı, többnyire 
írott dokumentumok szerint 63 templomban végzett díszítıfestıi munkákat. Ezek nagyrészt 
saját tervei alapján valósultak meg. Terveit, színvázlatait nem csak a helyi egyházközösség, 
hanem az Egri Érseki Hivatal és többnyire az Országos Mőemlékvédelmi Hivatal jóváhagyása 
után valósíthatta meg. A tervek minden esetben tartalmazták a megrendelı által megjelölt 
témakör (többnyire a templom felszentelt nevéhez kapcsolódó) figurális falképeit, mint fı 
díszítı elemeket és az ornamentika terveit.  
     A falképek szerepe mindig fontos volt a templomokban: a "Szegények bibliája" 
elnevezéssel is illették azokat, hisz kezdetben az írás-olvasás nem volt általános, így a 
falképek, a jelenetek közvetíthették a Biblia tartalmát.  

                                                           
1 Egri Mária - Jánosi Gyöngyi: Benke László élete és festészete. Jászberény, 2001. Hamza Múzeum és Jász Galéria 
Közalapítvány 



     Benke László is különös gonddal készítette falképeit, s nem fukarkodott az egészalakos 
kompozíciókkal. A törökszentmiklósi római katolikus templomban például 290 figura került a 
falképekre. Az ornamentika (díszítı festés) tervezése is igen fontos feladat, hisz annak jellege 
meghatározta a belsı tér stílusát, hangulatát.  
Egy-egy épület festészeti koncepcióját mindig az épület építészeti stílusához igazította, 
törekedett az egységes stílus kialakítására. Olykor egy stílustalan épület belsı terét a 
falfestményekkel, díszítıfestéssel tette stílusossá. Egyaránt alkalmazott románkori, gótikus, 
reneszánsz, barokk, ampír stílusú elemeket, melyekkel olykor építészeti architektúrák 
illúzióját is megvalósította, gazdagította a belsı terek tagoltságának érzetét. Nagy elıdeihez 
hasonlóan falképein gyakran alkalmazta a barokk falfestészetre jellemzı kompozíciós elveket: 
a mennyezetképek az ún. "medalionokban" az égbolt megfestésével mintegy kitágította a 
teret, a figurák gyakori alulnézeti ábrázolásával is mintegy átalakított az épület tér- 
arányrendszerét.  
     Templomfestıi tevékenységének igen jelentıs részét abban a negyven évben fejtette ki, 
melynek ideológiai nézetei miatt nem néztek mindig jó szemmel az egyházi megbízásokat 
elfogadó vállalkozókra. 
Megbízói mindig elismerték mővészetét és igényességét. Az egyik legszebb munkája a 
tiszafüredi római katolikus templomban látható, melyrıl 1949. augusztus 12-én az akkori 
prépost, és az egyházgondnok a világi elnökkel "Nyilatkozatot" tartott fontosnak 
megfogalmazni. Ebbıl idézünk: 
…"Benke László templomfestı a tiszafüredi rk. Egyházközségtıl a templom négy nedves 
freskó s gazdag barokk dekorációval való mővészi kifestésére kapott megbízatást. Bár a 
mővésznek bonyolult architecturái nehézséget kellett leküzdenie, feladatát igazi mővészi 
érzékkel, ragyogó technikai készséggel s ötletességgel, s minden elismerésre méltó 
lelkiismeretes gondossággal, a legapróbb részletekre is kiterjedı, idıt nem kímélı, 
fáradtságot nem ismerı szorgalommal és lelkes ügyszeretettel oldotta meg… A mővész mélyen 
vallásos lelkébıl fakadt olyan mővészi munkát végzett, mely messze fölötte áll a vállalati 
összegnek, s melyért legıszintébb elismerésünket és hálánkat tudjuk csupán nyújtani… Ezen 
alkotása meggyızıen mutatja, s bizonyítja, hogy ízig-vérig mővészlélek, s vérbeli 
templomfestı, kinek szívbıl kívánunk a mienkhez hasonló sok és szép alkotást, s megérdemelt 
nagy sikert, elismerést…Tiszafüred, 1949. évi aug. hó 12-én" 
     Más dokumentumok is arról tanúskodnak, hogy szívesen és örömmel alkalmazták. Neve 
garancia volt a minıségi munkára, az igényes és gondos megoldásra. Álljon itt - legalább 
felsorolásszerően - azoknak a helységeknek a neve, ahol templomfestıi munkát végzett:  
Ajak, Adács, Alsózsolca, Bánréve, Borsodbóta, Borsodszentistván, Budapest- Belvárosi 
templom, Budapest - Egyetemi templom, Celldömölk, Csegöld, Csokvaomány, Domoszló, 
Egyek, Erk, Fegyvernek, Felsızsolca, Fülöp, Füzesabony, Galgahévíz, Galvács, Gyöngyös, 
Gyöngyösoroszi, Gyöngössolymos, Jászágó, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény - 
Fıplébánia, Jászberény - Fıtemplom, Jászberény - Hajtai kápolna, Jászberény - Homok, 
Jászberény - Ipartestület Székháza, Jászberény - Irgalmas nıvérek zárdakápolnája, 
Jászberény - Négyszállási kápolna, Jászberény - Portelek, Jászberény - Rozália kápolna, 
Jászberény - Szentkuti templom, Jászfelsıszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászszentandrás, 
Kállósemjén, Kazincbarcika, Kengyel - Bagimajor, Királd, Lénárddaróc, Mályi, Miskolc, 
Nagyiván, Nagyléta (Létavértes), Nyíracsád, Nyírkarász, Nyírmada, Ópályi, Pocsaj, 
Sajómercse, Sajónémeti, Sajópetri, Sajópüspöki, Sajószentpéter, Szentlırinckáta, Szikszó, 
Tarnaörs, Tiszadob, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tornyospálca, Törökszentmiklós. 
     A templombelsık felújítása, kifestése jórészt a nyári idıszakra esett. Fennmaradó idejében 
szinte megszámlálhatatlan táblaképet festett, annak minden mőfajában. Portrék, csendéletek 
és mindenekelıtt a Jászság szeretett vidéke: a Zagyva-part, szülıvárosának számtalan 
utcarészlete, a jászsági táj.  



Táblaképeit erıteljes kolorizmus és posztnagybányai realizmus jellemzi. Pasztózusan 
festett képein elıszeretettel és kiváló festıiséggel ábrázolta a vízfelületek fényviszonyait, a 
tükrözıdéseket. Festményeit mindig a szabadban, a kiválasztott helyszínen készítette, még 
télen is.  
     1964-tıl volt a Képzımővészeti Alap tagja. Elsı egyéni kiállítását viszonylag késın 1977-
ben rendezte a jászberényi Déryné Mővelıdési Központban. 1983-ban Szolnokon az 
Szakszervezetek Megyei Tanácsának Ságvári Endre Mővelıdési Központjában 65 képet 
állított ki, az akkor ár 80 évébe lépett mővész. Ugyanebben az évben kapja meg a 
Szakszervezetek Megyei Tanácsának mővészeti díját, életmőve elismeréséért.  
     Képzımővészeti tevékenysége mellett számtalan dolog érdekelte. Kiváló ismerıje volt a 
zenetörténetnek, tagja volt a Palotásy Kórusnak és a Nagyboldogasszony templom kórusának. 
Színi elıadásokban szerepelt, melyeknek technikailag is bravúros díszleteit maga készítette. 
Nyitott volt a technikai és mőszaki újdonságok iránt. Vidám, bohém természete miatt 
közismert és közkedvelt alakja volt Jászberénynek.  

1980. szeptember 28-án hunyt el. A Hamza Győjtemény és Jász Galéria 2001-ben, a 
Jászsághoz kötıdı mővészekrıl szóló monográfiasorozat ötödik köteteként monográfiát 
jelentetett meg életérıl, munkásságáról. Ugyanebben az évben kiállításon mutatta be életének 
és festészetének dokumentumait, azokból a forrásanyagokból, melyet fia, ifj. Benke László a 
kötet elıkészítéséhez rendelkezésre bocsátott. 
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