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A nagy elődök, Bartók és Kodály, Vajda és Korniss munkásságát pél-
daként tekintve szintézist teremt a múlt és jelen kultúrája, keleti és nyu-
gati gondolkodás között. Jövünk-megyünk, elidőzünk Mészáros Imrével 
együtt egy röpke vagy megnyúlt pillanatra – nyomozunk az idő után. A 
művész sokat sétál a városban és környékén, a természetben. Motívumo-
kat gyűjt, és ezek az egészen elementáris motívumok sajátos jelképrend-
szert alkotnak életművében.

Amíg az ingem szárad című műve egy üres inget ábrázol, ami a kívül-
állást, magányt, a nem vagyok idevalósiságot jelenti. Az ing belül fekete, 
kívül díszes – magányos, szomorú, ugyanakkor derűs, színes, humoros. 
Az alkotás egy szintézis, egy igazi kortárs grafika. Együtt van benne a szo-
rongás, a titokzatosság és a kis dolgok szeretete: a tűnődő, szemlélődő 
attitűd.

(Elhangzott Mészáros Imre kiállításának megnyitóján, Várpalotán, a Thu-
ri Várban, 2018. augusztus 30-án)

Izinger Katalin

Látomásos kolorizmus
(Benes József emlékkiállítása elé)18

1959 októberében, novemberében és decemberében a művészet iránt 
elkötelezett klublátogatók három előadást hallgathattak meg Zentán a 
következő címekkel: Modern irányzatok a művészetben, Szimbolizmus a 
festészetben, Dadaizmus és kubizmus a festészetben. A létszám-dokumen-
táció szerint 76-an, 53-an és 63-an kísérték figyelemmel a belgrádi Művé-
szeti Akadémia elvégzése után e vajdasági településen tanári állást vállaló 
Benes József mondandóját, aki ugyanezen év májusában a városi kiállí-
tóteremben (a modern festmények reprodukcióinak apropóján) már ko-
rábban felcsigázta tárlatvezetésével a nézőközönséget. Hat nap leforgása 
alatt 5369-en tekintették meg az anyagot, s amikor 1961. január 29-én 
a saját művei szerepeltek ugyanott, 2653 kíváncsi személő járult a képei 
elé tizenkét nap eltelte során. Február 8-án, az utolsó előtti nyitva tartá-
si alkalommal a festőművész a publikum rendelkezésére állva beszélge-
tett el a fogadókész érdeklődőkkel, az alkotásaival rokonszenvezőkkel. 
Szülőfalujában, ahol 1952-ig élt, az ifjúsági szervezet képzőművészeti 
alosztálya 1963 májusában mutatta be munkáit, és első önálló otthoni, 
Bajmokon rendezett vernisszázsát több százan tisztelték meg a jelenlé-
tükkel.19 Pillanatnyilag nem tartózkodunk itt annyian, noha az odaadá-

18 Elhangzott a kecskeméti Kápolna Galériában, a Munkácsy-díjas képzőművész 
emlékének szentelt kiállításon és lapbemutatón, 2018. május 31-én.

19 A régiós eseményekről és a kapcsolódó intézményi történésekről, statisztikai 
adatokról részletes tájékoztatást nyújt: VÉKÁS János, Magyarok a Vajdaságban 
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sunk, a reverenciánk megkérdőjelezhetetlen. Szomorúan kell tudomásul 
vennünk, hogy a szemtől szembeni találkozásra nincs többé lehetőségünk, 
nem ámulhatunk széles körű kulturális ismereteinek, művészeti-irodalmi 
tájékozottságának, politikai éleslátásának megnyilatkozásait konstatálva, 
nem hallgathatjuk jókedvre derítő sziporkázásait, fergeteges anekdotáit. 
Emlékkiállítása ugyanakkor alakjának felidézésére, a vele és a képeivel 
folytatandó kommunikációra ösztönözhet mindnyájunkat.

Állandó mozgásban levés, szüntelen keresés és kísérletezés jellemezte 
tevékenységét, amelyet az értelemképző határok kitágítása, a magános-
ság, az „egyedüli példány” mivolt kosztolányis indíttatású megérzékítései 
uraltak. Az önvédelem halvány és csalóka reményei, a riadalmat keltő 
kinézetek antiesztétikája, az ösztönösen és tudatosan végigpásztázott kü-
lönösségek vezették a felismeréshez, hogy a deformitások megörökítésé-
től sosem tartózkodó teremtőaktusok, a vásznakra, fatáblákra, műanyag  
lemezekre, kartonlapokra, kátránypapírokra vitt vonalrajzolatok, képmet-
szetek, ecsetvonások, szerigrafikus, fotokopikus felületkialakítások szol-
gálhatnak utolsó rendelkezésre álló eszközéül az eredendő törékenység 
közösségi és személyes traumája kifejeződéseinek. Esetében elengedhetet-
len a deklaratív gesztusok időrendi azonosítása, egymáshoz viszonyítása, s 
funkciógazdagságuk értelmezése során feltétlenül hangsúlyozandó művé-
szi individualizmusának stimuláló ereje, polemikusan felelősségteli rend-
szerezettsége. Tolnai Ottó a Forrás folyóirat aktuális, májusi számát nyitó 
költeményében (Térségünk egyik legjobb festőjéről) a tőle megszokott utá-
nozhatatlan affinitással mutat rá a benesi képnyelvi komplexitás alapjel-
legzetességére: „egyedülálló plánokba képezte le / világunkat / egy új lényt 
kreált / korunk emberét / a kezetlen akárha galandféreg / sívát”. Univer-
zumának teljesen eredeti, lényegi vonatkozása, hogy testátalakító imagi-
nációi, tapasztalatainak összefüggés-csoportosításai mindig felélénkülve 
hívódnak elő, ugyanakkor nincsenek nála vizuális önismétlések, pikturális 
álmegoldások, múltból előderengő automatizmusok, mindössze tudattar-
talmi áthelyeződések, filozófiaitámpont-frissítések újabb meg újabb tárgy-
kezelési és technikai bravúrokkal fűszerezve. 

A bácskai ekevasak barázdálta, a falusi gazdák szekerei kivájta szántó-
földi tájlátványai, a folyók holtágak menti növényszaporulatai, tiszai–dunai 
vízmedrei és partvonulatai, illetve a környezetükből kiszippantva átszer-
kesztett instrumentumai, a motoros-bukósisakos figurái, a zoo- és antropo-
morf keveréklényei, a levegőégben röpdöső filigrán feminái kivétel nélkül 
a sötétülő-keményedő tónusok dinamizálta létvíziókat hitelesítik, a fekete-
séghez vonzódó architektúrák progresszív realizmusát közvetítik. A termé-
szeti beágyazottság, a tematikus árnyalhatóság körülményeivel, valamint a 
színmodulációs elvekkel, a fénytörések szabályszerűségeivel szoros egység-

1955–-1959 (Kronológia); Magyarok a Vajdaságban 1960–1964 (Kronológia), Zenta, 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012 és 2013.   
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be fonódván idéződik fel általuk az élet örök törvényének afféle megnyilat-
kozása, amelyről Goethe Színtanában ez olvasható: „Ha sötétet kínálunk 
a szemnek, akkor világosat kíván, ha világosat kínálunk, sötétet követel, s 
éppen ezzel mutatja meg elevenségét, ama jogát, hogy megragadja a tár-
gyat, miközben önmagából hoz létre valamit, ami a tárggyal ellentétes.”20

A művészi útját egyengető mestere, a pályáját pontosan követő, kom-
pozíciói kiteljesedését pedig szakszerű minősítésekkel értékelő Ács  
József már az 1960-as évek elején rávilágított gondolkodásmódjának rele-
váns alkotóelemeire, képességei további bontakozásának főbb irányaira: 
„A d’ art brut, amellyel Benes művészete rokon, ez a nyers, »idomtalan«, 
a civilizáció alsó fokára visszaesett művészet azt fejezi ki, hogy a nagy 
katasztrófák után elölről lehet kezdeni mindent. Az okkersárga felületek, 
a minden tüzet kibíró színek összeférhetetlenek a szerves anyagokkal. A 
szervetlen élet csendje fekszik rá Benes tájképeire. A művész az életfel-
tételek megszűnésének a tragikus vízióját látja, amely világkatasztrófával 
fenyeget, ha az emberi együttérzés és összefogás meg nem akadályozza. 
Benes az előrevetített következményeket festi meg, ezzel azt a célt szol-
gálja, hogy a katasztrófa ne következzék be.”21 

A hajdani Jugoszláviából áttelepült, majd először Szegeden, később 
Kecskeméten, sőt legutóbb már Budapesten szintén berendezkedő Benes 
József érzelmekre, belső indítékokra összpontosító, igen fajsúlyos életműve 
aligha közelíthető meg teljességében a közvetlen és/vagy specifikus társa-
dalmi háttér-összefüggések, üzenethordozások, a kisebbségi tanúságtételi 
bizonyítékok, a személyes sorstörténeti adalékok, motivációk keresgélése 
segítségével. Formátumával ő fölébe magasodott az ilyesfajta igyekezetű 
megmérettetéseknek, gálánsan túltekintett rajtuk, mert a globális tönkre-
menetel kísértéseivel vívódván a szubjektum valódi természetét kutatta, az 
ember pszichokozmoszában tenyésző ősállapotokat fürkészte. Semmikor 
sem feledve a rossz áradásait, kipárolgásait, a gonosz folytonos fölhorgadá-
sait, amelyektől e lény, a weöresi „domestique oráng” képtelen szabadul-
ni, s pusztító energiái bármennyire mélyen is vannak odabelül eltemetve, 
véglegesen elnyomhatatlanok és kitörölhetetlenek. Bizakodjunk, miként az 
emlékének szánt, az újvidéki Híd folyóirat januári Benes József-számában 
Vizuális mennyország címmel megjelent költői-képzőművészi tisztelgésében 
Fenyvesi Ottó teszi: „nehogy elszakadjon a cérna, / nehogy végleg elsza-
kadjanak a kötelek, / és mindent elborítson a lavina, a fekália. / Csak bírjuk 
szuflával, erővel / és paradicsommal.” A kiállítást ebben a hiszemben, az 
emlegetett magas nézőszámok elérésének óhajától vezérelve nyitom meg.  

Virág Zoltán 

20 Johann Wolfgang Goethe: Színtan (A teljes „Didaktikai rész”), ford. Hegedűs Miklós, 
Budapest, Genius Kiadó, 2010, 39. 

21 Ács József: Benes József. Híd, 1964/2, 216. 


