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Halála valószerűtlennek látszik, még akkor is, ha jól utánaszámolunk, 
a kilencvenhez közelített. (A wikipédiában rögzült téves születési évszám-
mal szemben.) Megdöbbent, hogy ez a „természeti jelenség” (valahogy 
így gondoltam rá), bizonyos értelemben nincs többé. Benes József fes-
tőművész a szememben kortalan volt. Az utolsó időkig szinte semmit sem 
változott ahhoz képest, mikor több mint negyven évvel ezelőtt a zentai 
gimnáziumban tanárom volt. Fekete haj, fekete kötött pulóver, fekete far-
mer. És sugárzó életkedv. Felejthetetlen, ahogy Gerle Margittal, alkotó 
társával, feleségével táncoltak.

Nem tudtam, hogy nagybeteg, ám abból, hogy idén nem jött el a Szi-
veri-díj átadására Veszprémbe, már sejteni lehetett. A Sziveri-díj tulaj-
donképpen egy Benes-grafika, amit mindig maga a festő adott át alkalmi 
kiállítás keretében. 2016 márciusában így láthattuk a Dubniczay-palotá-
ban szitanyomat sorozatát a balkáni háborúba és egyáltalán a tátongó 
űrbe vetett megkínzott emberekről. Ezek a munkái is egyértelművé tet-
ték, a durva szögesdrótok, kötelek, rozsda között, ahogy Tolnai írta: a vég 
színessége sejlik. Ez a kafkai, becketti végvilág örökös motívuma volt Be-
nesnek, mindig egy kicsit másképpen korszakolva, ám mindig a rá jellem-
ző, a belgrádi akadémián megerősített groteszk, szürreális világlátással 
felnagyítva. Szomorúan ugyan, de nem lehetett a hatalmasra növesztett, 
fűzővel összefogott hatalmas bácskai babáin nem nevetni. És talán még a 
Kis Infánsnő sorozatán is lehetett kuncogni. De a Már az anyaméhben so-
rozatának bedrózott szemű magzatai, a Félelemgyár csövekbe gabalyodott 
emberei totálisan félelmetes látomások.

A Belgrádi Képzőművészeti Akadémiáról hozta magával ezt a szür-
reális, ugyanakkor nagyon materiális világlátást. Olyan nemzedéktár-
sakkal tanult, mint Dado Djurić és Veličković szerb festők, akik később 
Párizsban nagy karriert futottak be. Dado a rothadó embertömegeivel, 
Veličković pedig a precízen megszámozott koordináták közé helyezett 
fej nélkül rohanó atlétáival teremtett nagyon szuverén, enigmatikus képi 
szimbólumrendszert. Benes is ezzel az elkerülhetetlen végzetben leledző 
emberalakkal küzd munkáiban szinte végig. Kivéve a korai Tisza-parti 
festményeit, ahol inkább a sárgaföld, az agyag foglalkoztatja. Már ezeken 
a korai festményeken ott az ember utáni csend. Később a tisza-parti képe-
ken mégiscsak megjelenik az ember, vagy inkább báb, egyből metafizikus-
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sá, hideglelőssé téve a tájat. Mintha az utolsó túlélőt látnánk imbolyogni.
Ahogy Tolnai írja egy helyütt, két irányban mozgatja, manipulálja Benes 

a bábuit, az Embert, a partra vetett figuráját. Felfújja, hizlalja, rettenetes 
fűzőkkel, szíjjakkal átköti vagy éppenhogy valószerűtlenül megnyújtja, 
csupasz árnyképére redukálja. Ez utóbbi sorozatának megszületéséről 
mesélte, hogy éjszaka megálltak autóval, és ahogy a reflektorfény meg-
nyújtva a földre vetítette árnyékukat, onnan az ihlet. Ez a szinte absztrakt 
sorozata már-már szinte a konstruktivista Deim Pállal rokonítja.

Igazából nem születtek az életművet feldolgozó tanulmányok Benes-
ről Magyarországon, (legalábbis én nem találkoztam ilyennel). Olyan na-
gyon nem igyekeztek elhelyezni őt a kánonban, bár 1995-ben megkapta a 
Munkácsy-díjat és elnöke volt a Kecskeméti Műhely Művészeti Egyesüle-
tének. Talán azért nem jutott neki kellő figyelem, mert fél életét a Vajda-
ságban élte le, ott teremtett iskolát, az ottani Symposion nemzedékekre 
volt nagy hatással, nem is csak a festőkre, hanem talán még inkább a fiatal 
költőkre. Az ő tanítványa volt Tolnai Ottó is a zentai gimnáziumban, de 
Maurits, Baráth, Sziveri, Fenyvesi, Szűgyi is azt az összekötözöttség él-
ményt bogozza, amit elsőként Benes formázott meg a számunkra. Ő volt 
a zentai művésztelep és a képtár vezetője is. Élő képtárat akart, ezért 
magyar nyelvű irodalmi esteket, koncerteket, összejöveteleket rendezett 
ott, amik a hetvenes évek közepén jártak csúcsra olyannyira, hogy az már 
nem tetszett a szerbiai állambiztonsági szerveknek. A titói Jugoszláviában 
ugyanis mindent szabad volt, csak a magyarságunkkal foglalkozni nem. A 
résztvevők kihallgatásával, letartóztatásokkal, volt akinek börtönnel vég-
ződött ez a zentai „happening” sorozat. Benes pedig elhagyta Jugoszlá-
viát, 1978-ban áttelepült Magyarországra, Szegedre majd Kecskemétre.

Engem a zentai gimnáziumban 1975-ben már csak úgy tanított, hogy 
a szürrealizmusból írtam az érettségi dolgozatomat és őt kérték fel men-
tornak. Orosz művészettörténész tanárnőnk volt ugyanis, aki nem értett 
magyarul. Olyan életszakaszomban találkoztam Benes Józseffel, amikor 
az ember szinte ráveti magát a példaképekre. S bár sok rendkívüli tanára 
volt a zentai gimnáziumnak, ilyen eredeti művésze azóta se. Figyelni kel-
lett rá, akkor is, ha évekig, évtizedig nem láttam, mit csinál. Tényleg soká-
ig nem láttam, mert nem halmozták el országos kiállítási, megnyilvánulási 
lehetőségekkel. Ezért is örültem meg, amikor Veszprémben felbukkant 
1996-ban egy nagy átfogó tárlattal, előtte pedig 1994-ben Budapesten a 
Műcsarnokban nézhettük meg munkáit.

Néma csendnek kellene most következnie. Meghalt a Mester. Fiatal-
ságunk jelzőtüze. Mentőcsónak és fövenyes part a számunkra, ő volt a 
makacsságunk. Az örökifjú Benes, aki mindig képes volt megújulni, de 
mindig a lelkiismeret fényében.  Ő magáról azt vallotta: „Bár sokan so-
rolnak egyéb kategóriákba, modern realista festőnek tartom magam. Az 
emberi test sebzett, tépett, gólemmé növelt vagy más módon groteszkké 
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nyomorított képével, apokaliptikus víziók, halálfélelmek megjelenítésével 
tiltakozom a háború ellen. A sorsában tehetetlen ember formájú lények 
agonizálása, az ember nélküli tájak – hasonlóképpen egy rossz álomhoz 
– szándékosan keltenek rossz érzéseket a befogadóban, nyitva hagyva a 
kérdést: felébredünk-e?"

Mégsem lenne méltó hozzá a hallgatás, az elnémulás. Inkább beszélni 
kell róla, hiszen a 20. századi magyar képzőművészet legeredetibb teljesít-
ményei között a helye. Művei számos gyűjteményben megtalálhatók Sze-
geden, Kecskeméten, Zentán, Szabadkán, Veszprémben, Wroclawban. 
De meggyőződésem, hogy életművében lappanganak még felfedezésre 
váró remekművek.
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