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Baglyas Erika

Szavakból kép/let(t)
Szöveghasználat Benczúr Emese műveiben

 

„(…) az ember azért alkot új képeket, hogy az adott lehetőségekből a váratlant bon-

takoztassa ki.”1

• Képeket pedig azért alkot az ember önmaga és mások számára, mert egy 

egyedülállóan emberi képességgel rendelkezik: képzelőerővel. Vilem Flusser az  

Új képzelőerők című tanulmányában kétfajta képalkotási gesztust különböztet 

meg: az első absztrahált tényállásokat, a második kalkulációkat jelenít meg.  

Az egyik a megtapasztalthoz, a leképezetthez és ennyiben a megélthez kötődik, 

a másik pedig előre mutat, konkretizál és kivetít. Az előbbiben tényállás leképe-

zéséről van szó, amely az adott dolog „jövőbeni kezelésének mintájaként szolgál-

hat”, az utóbbi során pedig a váratlan kibontakoztatásáról. 

Benczúr Emese is képeket készít, bár nem a szó szoros értelmében. Ameny-

nyiben vizuálisan megjelenít, annyiban képet is alkot, de nála a képalkotás aka-

rata helyett a képzelőerő hatalma mérvadó. Műveiben mindenkor erős a szöve-

gek jelenléte, hiszen különböző anyagokkal, eszközökkel és technikákkal szavakat, 

1  Vilém Flusser: Az új képzelőerő. Atheneum 1993, I. kötet 4. füzet.

mondatokat jelenít meg. Az élet és a művészet 

határait kutató installációi a felhasznált szöve-

gek miatt nemcsak nézhetőek, de olvashatóak; 

az alkalmazott anyagok okán pedig gyakran 

tapinthatóak is. Mindazonáltal munkáiban az 

olvashatóság és a kézzelfoghatóság nem mar-

kánsabb a láthatóságnál és a képiségnél, hanem 

ezekkel egyenrangú.

Benczúr műveinek eszköztára tehát a nyelv 

vizuális megjelenítését is magába foglalja.  

Így a mű nyelve a közbeszéd nyelvét is tartal-

mazza, hiszen az informális módon ott rejtőzik 

abban, ahogyan a mű információt közöl (infor-

mál). Azért informálisan, mert nem általánosan 

hangzó vagy írott formát ölt (betűk a papíron, 

kimondott szavak), mely tisztán a saját értel-

mében van jelen, hanem anyagok és eszközök 

segítségével jelenítődik meg. Megjelenése tehát 

az anyagok és az eszközök jelentéseivel is ter-

helt, ami a szavakat, a szöveget (azaz a nyelvet) 

a fehér, tiszta lap semleges dimenziójából egy 

olyan dimenzióba rántja át, ahol a befogadás, 

vagyis a látás és az olvasás egyidejű mozzana-

tai (át)értelmezik a nyelv amúgy önmagába szo-

ruló, de itt abból kiszabaduló lehetséges jelen-

téseit. A nyelvnek ebben az esetben nem nyelvi 

környezete van, azaz nem szövegkörnyezetben 

található meg, hanem anyagba és technikába 

ágyazódik, ezek egyvelege artikulálja. A nyelvet 

a technikai kivitelezés teszi láthatóvá — így ami-

ből/amivel létrehozta, eggyé válik azzal, amit 

létrehozott. Benczúr esetében szöveg és anyag 

kapcsolata leginkább nem paradoxonokat jele-

nít meg; általában nem az ellentmondás termé-

szetét használja, hanem a természetes illesz-

kedést, és mégha van is humoros tautológia 

műveiben, a matéria és a szó tökéletes szim-

biózisban marad egymással. Az általa használt 

szójátékok, közmondások, kijelentések finoman 

navigálnak az értelmezés és kivitelezés közötti 

feszültségben. Művei (legyenek akár egy intéz-

ményben, az utcán, vagy az erdőben) magá-

tól értetődő módon teremtenek intim helyzete-

ket, amelyekben a privát kommunikáció univer-

zálissá tágul, s ezért gyorsan felismerhető. Több 

műve is jó példa erre, de most a teljesség igé-

nye nélkül veszek néhányat sorra. A Be Touched 

(2005) című műtárgy egy rózsaszín műszőr borí-

tású ülőalkalmatosság, a felületén olvasható 

mondat szelíden szólítja fel a nézőt a cselek-

vésre, hogy ezáltal teljesítse be annak értelmét 

és a műtárgy küldetését. „Légy megérintve”, 

mert csak így tudod befogadni a művet, hasz-

náld, mert csak így értelmezheted. A befoga-

dás tehát a használatba vétellel lesz teljes.  

A tapintástól, az óvatos ülésen át a bukfence-

zésig bármi elképzelhető, a bátraknak még egy 

délutáni szieszta is belefér a kiállítótér hűvö-

sében. Az értelmezés a befogadás tekinteté-

ben sokféle: lehet csak olvasni, és/vagy érintve 

lenni általa, funkcionalitásában pedig interak-

Benczúr Emese 
Be Touched, 2005
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cióra invitálja a nézőt, amelyben a nyelv, a műszőr huzat és — a néző szabad-

idős tevékenységének révén — az idő is összeér. Vagy akár a Brighten Your Mind 

(2003), amely (az angol nyelvben is élő szóképként jelenlévő) felirat a kínai piac-

ról származó olcsó, ám ragyogó kütyükből áll össze képpé csillogó egyszerűséggel, 

arra hívogatva a nézőt, hogy „fényesítse az elméjét”, gondolkodjon, értelmez-

zen, miközben a vizuális remekmű aurájában — vagy épp azon kívül — tartózkodik. 

Benczúr munkáiban azonban nem pusztán felhasznált alapanyagokról van szó, 

amelyek alázatosan darálódnak be egy új identitás, jelesül egy műtárgy megszü-

letésekor, hanem anyagukban is jelentéssel bíró „eszközökről”. Éppúgy érvényes 

ez a varrással készült művei során használt textilekre, mint egyéb, önmagukban 

is funkcióval bíró tárgyakra. „(…) nekem az anyag nem pusztán üres felület, amit 

fel lehet használni, hanem ezernyi kóddal ellátott dolog.”2 

Ilyen kódokkal terhelt alapanyag a gombostű is, amelyből az Óbudai Társaskör 

Galériában készített installációt3. A holokausztról megemlékező mű egyik erényé-

nek az tekinthető, hogy a művész tűpontosan fogalmazott. ARRA EMLÉKEZZ 

állt össze a felirat a temérdek, falba szögelt tűből, majd folytatódott a fal elé 

belógatott fémhálón: AMIT FELEJTENÉL. A fal és a fémháló között alig ember-

nyi rés volt, de oda nem kívánkozott senki, mert a hegyes végükkel bántóan 

kitüremkedő — amúgy szelíd — varró segédeszközök fegyverténnyé váltak, ame-

lyek sértik az ember önérzetét, ha célba találnak. És itt célba találtak, már csak 

ránézésre is: Benczúr megadóan szelíd kijelentéseit felváltotta a felszólítás, 

melynek tartalma örökérvényű, mert tudja, hogy az igazság konok követelésé-

ből fakadó, önmagunkkal való kényszerű szembenézés nem kerülhet el senkit.  

A tű a fájdalom metaforájaként a kiszögelt mondat olvasásával egyidejűleg 

hatol a tudatba és ejt sebet az értelmezésen. Az emlékezés és felejtés ambiva-

lenciája hevíti a jelentést arra a fokra, ahol már csak a lelkiismeret marad kiút-

ként, s hagyhat embereket hidegen. Ennél a sarkalatos pontjánál ragadta meg 

Benczúr a holokauszt problémakörét.

Varróeszközök, textilek, cérnák. Benczúr munkái már csak eszközhasználatuk 

tekintetében is jellegzetesen női művek, mégis elkerülik a feminista diskurzus 

közhelyeit. A legegyszerűbb használati tárgyakhoz nyúl a lehető legegyszerűbb 

módon, ezért árad az otthonosság érzete belőlük. A személyes időtöltés (varrás, 

hímzés, összeszerelés, tűszögelés) során a privát időt állítja a figyelem fókuszába 

— azt, amiből manapság oly sok fogy és olyan kevés marad. A művész kitartó és 

precíz munkája során versenybe száll az idővel, magára zárja saját idejét, ugyan-

akkor kitágítja a privát idő értelmezését, összemossa a szabadidő és a munka 

idejének határait, és miközben művészként folyamatosan dolgozik, a befekte-

tett munka súlyának problematikáját is felveti. Az „időhöz” sokkal inkább kap-

csolódnak a kötelességeink és a feladataink, mint a szabadidő. Benczúr ugyanak-

kor azáltal, hogy teljesíti a kötelességét, nemcsak az időt és ehhez való viszonyát 

vizsgálja felül (tevékenység és időtöltés), hanem a mindennapok rutinját szakítja 

félbe — időemlékműveket hoz létre. 

Korai művei egyikében — „Ha száz évig élek is — Napról napra gondolok a jövőre”, 

amelyet 1997. december 17-én kezdett el hímezni — kiszabta életadagját. 100 éves 

koráig bebiztosította magának mindennapi tevékenységét: naponta ráhímezi az 

előre gyártott (Day by Day felirattal ellátott) szalagokra az I THINK ABOUT THE 

FUTURE feliratot. Ahogy gyarapszik a mű, úgy fogy a rendelkezésre álló idő. 

Egyszerre hagyatkozik a fogalomra, néhány szó jelentésére, valamint a pusztán 

érzékelhető (látható, szagolható, tapintható), gyakran eleve jelentéssel bíró anya-

gokra, amelyeket műveiben használ. Öltéssel, varrással készült munkái közül pél-

dául: a De jó lehet annak, akinek ennyi szabadideje van (1994) festővászonra; a 

Ma sem voltam a strandon (1994) nyugágy-vászonra; a Munka közben az utazásra 

gondolok (1997) MÁV sötétítőre; Az egyformaság viszonylagos (1996) levágott far-

mer szárakra; a Fruit of my work narancshéjra (1996); a Try to see the word through 

(1999) pedig rózsaszín selyemre lett hímezve, míg a már említett Be touched 

műszőrre, szivacsra applikálva jelent meg. 

2  Részlet Benczúr Emese diplomadolgozatából
3  Benczúr Emese: Emlékezz arra, amit felejtenél (2009, gombostű, fémháló). (Kiállítva: Utómunkálatok. 
Óbudai Társaskör Galéria, Budapest, 2009. ápr. 29 — máj. 24.)

A fenti időemlékművek a hímzést, varrást mint 

jellegzetesen női (szabadidős) tevékenységet is 

átfogalmazzák. A hímzésbe beleölt idő Benczúr-

nál nem a múltba hull bele, nem pusztán a köz-

ben átélt és eltöltött idő (órák, napok, hónapok, 

majd egy egész élet) mértékegysége. Itt a cél-

jáért dolgozó ember tettéről van szó, amelynek 

— a hímzett terítők hiábavalóságán túl, hiszen 

műtárggyá válik — jövőbeni érdeme van. A sza-

vakat megragadó hímzőcérna a nézőkhöz szól 

nyelvi eszközökkel, és hagyományos funkcióját 

maga mögött hagyva mond is valamit. A hímző 

magányának itt párbeszédre hajlandó kommuni-

kációja van, amelyben szót kaphat, aki kér. 

Furcsa, hogy az időről beszélünk és nem egyéb 

fogalmakról, holott Benczúr munkái igazán gaz-

dagok, s ugyanakkor zártak is fogalmi szem-

pontból. Hiába az élet dolgait behálózó tartal-

mak nyelvbéli megjelenése: minden fogalom 

alulmarad az idővel szemben, mert az idő, ame-

lyet Benczúr tevékenységébe öl, átüti a látszat 

falait és a befektetett munka éppen annyira 

válik láthatóvá, mint az, amit az adott mű éppen 

jelent. Önmagába visszaforduló jelenségek meg-

mutatásáról, azok plasztikussá és transzpa-

renssé tételéről van szó, ahol a nyelv általi befo-

gadás párosul az átéléssel. Mivel műveiben egy-

szerű kijelentéseket tesz, így a befogadás során 

gyakorlatilag egybeesik a nézés az értéssel.  

A gondolkodás, mint egy megkerülhetetlen hos-

szabb-rövidebb processzus, nem hiúsítja meg 

a tapasztalásból származó közvetlen élményt. 

Benczúr művei ebből a szempontból nem azért 

„jók”, mert nem kell rajtuk gondolkodni, hanem 

azért, mert a bennük/rajtuk lévő szöveg ahe-

lyett, hogy akadályozná a művel való „valódi” 

találkozás élményének létrejöttét, inkább segíti 

azt. Nem kell „megérteni” műveit, elég, ha érzé-

kelhetjük őket: az értelmezés lehetséges jelen-

tésrétegei automatikusan hívódnak elő belőlünk. 

A Never close enough to things (2002) című mun-

kájában is inkább az átélésben és megtapasz-

talásban, mintsem a megértésben foganato-

sítja üzenetét, holott ismét egy értelmezendő 

szövegről és előélettel rendelkező alapanyagról 

van szó. Egy, a teret kettéosztó hatalmas „puk-

kanós” fólia bizonyos buborékjait úgy töltötte 

fel üvegfestékkel, hogy azokból a fönti mondat 

vált összeolvashatóvá. A műanyag fólia részle-

ges transzparenciájából adódóan finoman átde-

rengtek a mögötte lévő dolgok, pontosabban 

az emberek, akik két ajtón át (a fólia által ket-

téosztott tér ellentétes oldalairól) közelíthették 

meg az installációt. „Sosem juthatsz elég közel a 

dolgokhoz”– állt statementként vérvörös színű 

betűkből a lebegő hatást keltő fólián. A pille-

könnyű műanyagon a nehézkes kinyilatkoztatás, 

a megismerés útvesztőit állítja elénk csomago-

lóanyag és szavak képében. A törékeny és sérü-a
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lékeny tárgyak becsomagolására használt anyag funkciója a védelem: befedi, elta-

karja, megóvja az adott tárgyat tőlünk; bennünket pedig kirekeszt a tárgy aurá-

jából és megakadályoz a tapintásában is. Az olvasás reflexe irányítja a befogadás 

ütemét, a fólián lévő felirat képként tárul elénk, és benne képpé válik a tér másik 

fele is. Az „elég közel” itt lép igazán érvényre: maradnak olyan dimenziók, ame-

lyeknek csak a sejtésével kell beérnünk. Körülbelül ezen a ponton kezdődik a min-

dennapok súlyának értelme, amely Benczúr kijelentéseinek igazságtartalmát szol-

gálja. Azonban nem bocsátkozik felesleges moralizálásba, kijelent, néha felszólít, 

de inkább mérlegel. Így alkot szavakkal képet.

Benczúr Emese művei szövegtartalmuk miatt bizonyos értelemben determinál-

tak, mégis a bennük rejlő jelentések finom önreflexiójából adódóan folyamato-

san képesek megújulni. Ez a megújulás nem csak az eszköztárára vonatkozik, ahol 

továbbra is markáns közszereplő a nyelv, de emellett/ezzel együtt a legváltozato-

sabb anyagokkal dolgozik a cérnától a világító ledeken át a gombostűig. Így tár fel 

műveinek tartalmi vonatkozásaival aktuális bölcseleteket. Ez a megújulás érvényes 

legújabb művére is, amelyet eredetileg az utrechti KAAP Biennáléra készített.

2008 nyarán Mark Kremer kurátor 7 és 12 év közötti gyerekeknek szóló biennáléra 

kért fel művészeket. A kiállítás célja és egyben üzenete a fiatalok művészetbe 

való bevezetése volt; bepillantáson, belehelyezkedésen, átélésen és — nem utol-

sósorban — képletesen, de szó szerinti értelemben is a rátalálás élményén keresz-

tül. Az 1800-as években épült, vízzel körbehatárolt, néhai katonai erődítmény 

területén, egy szögletes szigeten jött létre a 

KAAP4, melynek keretén belül, szabadtéren való-

sult meg Benczúr Emese Find Your Place (2009) 

című helyspecifikus installációja. Fémvázak 

és fémhuzalok alkotta „falakból” állt az a labi-

rintus, amelyben a nézőnek ugyan számtalan 

helye volt, de csak egy ponton vált értelmezhe-

tővé számára az installáció. Egy tájban vagyunk 

tehát, ahol szél mozgatja a fémhuzalokon függő, 

különböző méretű, narancssárga plexi koron-

gokat, amelyek előbb távolról apró pontok-

ként, majd közelebbről tapintható tárgyakként 

kínálják magukat nem csak a taktilis érzéke-

lés számára. Jellemzően felfedezésre váró mű, 

amely nem mutatja meg azonnal valódi arcát. 

Az ember nézőként szabadon mozoghat benne, 

de a mű befogadójává csak akkor válik, amikor 

megtalálja azt a nézőpontot, ahonnan az addig 

kaotikusnak tűnő, élénk színű korongrengeteg-

ből egy mondat betűi olvashatóak össze: „FIND 

YOUR PLACE”. Ismét egy, Benczúr Emese mun-

káira olyannyira jellemző felszólítás. Ám a néző-

nek e mondat értelmét önmagára vonatkoz-

tatva beteljesíteni nem is olyan könnyű.  

A legalapvetőbb hatásra, a megtapasztalás 

élményére épít, ezen keresztül közvetíti önma-

gán túlmutató bölcsességét. Az installáció befo-

gadása ugyan az olvasással (így az értelemmel) 

függ össze — az olvasás pedig a képiséggel, ez 

pedig a nézéssel, továbbá a látással és a tájé-

kozódással, a megfigyeléssel, ezen belül pedig 

a szemlélődéssel —, de az olvasás lehetőségé-

hez itt előbb hozzá kell jutni. Ahhoz pedig szük-

séges egy megfelelő pozíciót találni: próbálkozni, 

helyezkedni és kalkulálni kell.

A pozíció itt egyrészt a fizikai helyre vonatkozik, 

de tartalmazza Benczúr aktuális ars poeticáját 

is. A művész általában véve kérdező típus, még 

akkor sem válaszadó, ha válaszokat kínál. Alap-

vetően kételkedő, és kijelentéseivel sem pusz-

tán kijelent, hanem azt kérdezi: biztos vagy-e 

abban, amit csinálsz? Benczúr esetében az a fel-

szólítás, hogy találd meg a helyed, egyúttal 

egy kérdés arra vonatkozóan: jó helyen vagy-e? 

Ebben a műben megtalálhatja a néző a maga 

helyét, ha tud játszani. A gyerekek még tudnak, 

így valóban ők alkotják a mű legkiválóbb közön-

ségét, de mindez nem csak számukra érdekes. 

A kontempláció kiveszőben lévő nyughelyeinek 

egyikét kínálja az installáció, amelyben áttétele-

sen nem egy fizikai hely az, amit meg kell találni. 

Létkérdések megválaszolásáról lévén szó, ez a 

nehezebb feladat.

A természethez fizikailag és elvont módon is 

kötődő installáció egy pont a tájban, amely-

ben az ember még kisebb, még jobban elveszik, 

miközben tettének következményei uralják őt 

magát, környezetét és a művet is. Ebben a felál-

4  KAAP-KUNST KAAPT FORT, Fort Ruigenhoeck, 
Groenekan, Utrecht, 2009. máj. 31 — jún. 12.

Benczúr Emese 
Emlékezz arra, amit felejtenél, 2009, gombostű, fémháló

Utómunkálatok. Óbudai Társaskör Galéria, Budapest, 2009. ápr. 29 — máj. 24.
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lásban Benczúr kiszolgáltatottá tette a kataszt-

rófákat generáló lényt, és egy olyan szituációt 

teremtett a számára, amelyben egyetlen meg-

oldást kínál (kijelöli a néző helyét), ugyanak-

kor nem állítja azt, hogy általában a megoldások 

száma egyetlen vagy akár véges lenne. A gond-

talan szemlélődés lehetősége ritka pillanat úgy 

az életben, mint műalkotások nézegetésekor. 

Mindez azoknak, akik bejárták a művet, meg-

adatott Utrechtben. De a szemlélődés ajándéka 

még nem minden, volt egyéb hozadéka is. Lehe-

tőséget adott a résztvevőknek arra, hogy az 

adott helyzetből valami váratlant bontakoztas-

sanak ki: a gondolkodásban elbizonytalanodott, 

folyton kételkedő, kiutakat kereső egyén homo 

ludenssé válhatott. 

E cikk írásakor éppen az Aviva Képzőművészeti 

Díjért versenybe juttatott művészek kiállításai-

nak5 installálása zajlott a budapesti Műcsarnok-

ban. Benczúr Emese ezzel a művel száll ringbe, 

ám az installáció itt kiegészült egy teniszbírói 

székkel is. A keresés és a labirintus játéka falak 

közé szorult, a zárt kiállítótérben elveszett a 

természetes kontempláció: a természet itt nem 

hatott át semmit, a tapintás élményétől elide-

genített installációt láthattunk, amely megfe-

szített húrokként lebegett fölöttünk. A játékos, 

azaz a néző pozícióját Benczúr a nyertes pozí-

ciójával váltotta fel, amelyet szerény iróniával 

élve ugyan a művön belül, de a játék terén kívül, 

a döntőbírói székben helyezett el. De nem csak 

a mű kulcsát szerezheti meg az az ember, aki 

a székbe beleül, hanem mindenek fölött egy új 

nézőpont tulajdonosa is lehet. A mű interakciója 

csorbul, jelentése más hangsúlyok felé mozdul el.  

5  Aviva Képzőművészeti Díj, 2009. Műcsarnok, Budapest, 
2009. szept. 2 — 16.

Az utrechti terepen a benne való lét és rátalálás, a felfedezés öröme volt  

a meghatározó élmény, amely tartalmazta a tájban lévő pontnyi ember melankó-

liáját is, aki a határtalan zöldben finom határok mezsgyéjén mozoghat. A kiállító-

térben a néző figyelmet, hatalmat kap, kiemelt helyen ülhet, ritka szemszögből 

tekinthet szét, ám becses pozíciójának elnyerése a mű testközeliségének elvesz-

tésével jár. Benczúr Emese képet ad és szóval tart, amikor újra a mindennapok 

súlyáról, és dilemmáiról beszél. A lecke üzenete most is a közhelyek mindenki 

által érthető nyelvén szól, ám a bírói székkel most meghaladja az embert.  

A létkérdések végváraikba szorultak, de a feladat praktikusan ugyanaz: marad-

junk a játék terepén, és ebben a konstellációban — nevezzük karámnak — találja 

meg a helyét, aki tudja! 

A szerző 2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi 
ösztöndíjában részesül.

Benczúr Emese 
Find Your Place, 2009 

KAAP-KUNST KAAPT FORT, Fort Ruigenhoeck, Groenekan, Utrecht, 2009. máj. 31 – jún. 12.

Benczúr Emese 
Find Your Place, 2009 

Aviva Képzőművészeti Díj, 2009, Műcsarnok, Budapest, 2009. szept. 2– 16.
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