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Bényi Eszter: Imák I., 2005, francia gobelin, gyapjú, 120x130 cm

Bényi Eszter: Álom, 2015, francia gobelin, gyapjú, 120x140 cm
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A közelmúlt egy-két évében érdekes módon három,
az életművét összefoglaló igénnyel és szándékkal
bemutató textilművész kiállítását kellett megnyitnom
Budapesten: az 1951-ben született Bényi Eszterét,
az 1941-es születésű Kovács Péterét, és Málik Irénét,
aki 1945-ben látta meg a napvilágot. Mindhárman
annak a generációnak a tagjai, amely a múlt század
hatvanas évtizedének második, illetve a hetvenes
évek első felében kezdte meg munkásságát, és
mindhárman aktív részesei voltak a magyar textil-
művészet modern kori felvirágzásának, majd a vi-
rágzást követő, a látványos fordulatokat már nélkü-
löző, elmélyült műhelymunkával jellemezhető
időszak művészeti történéseinek. Műveikkel rend-
szeresen jelen voltak az átfogó iparművészeti tárla-

tokon és a szombathelyi textilművészeti biennálé-
kon, és alkotásaik gyakran képviselték a magyar
művészetet a külföldi fórumokon is. Összefogja pá-
lyájukat és törekvéseiket, hogy mindhárman tevé-
kenykedtek az alkalmazott textil területén is – gyári
tervezőként, alkotóműhelyek tagjaiként –, de mun-
kásságuk fő áramaként mégiscsak az autonóm tex-
tilművészeti kompozíciók megalkotása jelölhető
meg. És Bényi Eszter, Kovács Péter és Málik Irén is
a klasszikus falikárpit, a tradicionális technikákat al-
kalmazva megszőtt textil falikép alkotójaként dol-
gozott és dolgozik napjainkban is. S hogy milyen
változatos, izgalmasan sokszínű textil-világokat te-
remtettek így is, arról talán az alábbi kiállítási be-
számolók is hűen tanúskodnak. 

Az ezredfordulón megjelent, Jankovich Júlia által írt,
Az újjászületett gobelin című könyv Bényi Eszter
munkásságát ecsetelő fejezete a következő megál-
lapítással zárul: „Kárpitjai klasszikus gobelinek, anya-
guk gyapjú, általában 3-as, 4-es felvetéssel szövöttek.”
Ezzel a lényegi jegyeket megjelölő meghatározással
tulajdonképpen máris a Bényi Eszter által művelt
textilművészeti ágazat történetének közepén járunk,
a magyar textil XX. század utolsó harmadában, az új
évezred első évtizedeiben lejátszódott folyamatainak
sűrűjében tájékozódhatunk, s e művészeti közegben
egy életmű felépülésének jellegzetes vonásaival,
általános és egyedi jegyeivel szembesülhetünk.
Egy jelenkori textil faliképeket, illetve falikárpitokat fel-
vonultató kiállítás anyagának megközelítése kapcsán

Magyarországon két megkerülhetetlen, fontos ténye-
zőről, illetve mozzanatról kell megemlékeznünk.
Az egyik a modern magyar kárpitművészetet remekbe
szabott műveivel és oktatótevékenységével, szövő-
műhelyével megalapító Ferenczy Noémi munkássága,
aki művészetével napjainkig hatón meghatározta és
meghatározza az ágazat, a műforma modern kori
történetét és jelenkori állapotát és alakulását.
Az ő művei körvonalazzák az egyik legfontosabb ta-
nulságot, amelyet Bényi Eszter munkái is oly meg-
győzőn reprezentálnak: hogy a kárpit nem festészet-
utánzat, hogy nem valamifajta, a hagyományos
táblaképekkel rokonítható képalkotó eljárás vagy tech-
nika, hanem önálló, kizárólagosan e műformát jel-
lemző művészeti törvények által vezérelt, különleges
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kifejezőeszközökkel éltetett, speciális anyagokkal és
technikákkal előadott művészeti jelenség. Mások
a komponálás szabályai, másként jelennek, jelen-
hetnek meg a motívumok, mások a témák, más
a kifejezés jellege, és egészen más a mű hatásvilága,
aurája, atmoszférája is mint bármely más ágazat
vagy alkotóterület műveinek esetében. Bényi Eszter
szakmai körökben személyesen sajnos nem talál-
kozhatott Ferenczy Noémivel: kisgyermek volt még,
amikor a magyar kárpit nagymesterének 1957-ben
lezárult az életműve, de szellemi-művészeti hagya-
téka, művészi gyakorlata és szakmai alázata, ha nem
is közvetlenül, de áttételeken keresztül mindenkép-
pen hatással volt munkásságára. A legkézenfekvőbb
párhuzam, hogy mindketten maguk szőtték, illetve

szövik hallatlan lassú és kitartó, szívós munkát köve-
telő kárpitjaikat: egy-egy kompozíció gyakran akár
egy, sőt, két esztendeig is készülhet. 
A másik fontos hivatkozási pont, az ún. iparművészet
modern kori textilművészeti ágazatát meghatározó
megkerülhetetlen tényező a történeti folyamat:
az 1970-es évektől kibontakozó új, megújító és kí-
sérletező szándékokkal ösztönzött azon textilművé-
szeti áramlat, amely Frank János művészettörténész
találó terminológiájával az „eleven textil” megneve-
zéssel vonult be a magyar művészet történetébe.
Az autonóm, alapvetően elvont, leginkább a térbe
kilépő, vagy dinamikusan a térbe szervezett, a ha-
gyományos műformákat és technikákat elutasító kez-
deményezések meglehetősen erőteljes tendenciája

Bényi Eszter: Imák II., 2006, francia gobelin, gyapjú, 120x132 cm
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a síkba komponált textil-kép, a tradicionális kárpit
csaknem két hosszú évtizedig tartó háttérbe-szorí-
tottságát eredményezte. Ma már tudjuk, hogy csak
azért, hogy aztán beköszönthessen a kárpitművé-
szet új reneszánsza. Ennek az újjászületésnek, en-
nek a kibontakozásnak részesévé, aktív résztvevő-
jévé vált számos kiváló kortársával együtt Bényi
Eszter is, aki az 1970-es évek második felétől, a Ma-
gyar Iparművészeti Főiskolán végzett tanulmányi
szakasz lezárulása óta szövi kárpitjait. A mintegy
másfél évtizedes ipari tervezőművészeti működést,
a ma már legendák övezte, hajdani Latex Stúdióban
kifejtett alkalmazott jellegű tevékenységet követően,
a kilencvenes évek második felétől már kizárólag
önálló művészi céljainak megvalósítására, autonóm
kárpitjainak tervezésére és kivitelezésére koncent-
rálhat. S hogy milyen energiával és szorgalommal,
azt a budapesti Józsefvárosi Galériában 2015 télu-
tóján rendezett tárlat is tanúsította, ahol néhány ré-
gebbi munka mellett az elmúlt 10-12 évben alkotott
mintegy húsz kárpit került a falakra. 
A Levelek és álmok címmel bemutatott kollekció
két műcsoportból épült fel: a szövegeket, a tör-
téneti szöveg-emlékeket és töredékeket, a csa-
ládi relikviákként őrzött régi leveleket, az írott
szavakat, a magyar és a japán írásjeleket rögzítő,
a fogalmi jelentéseket és a kalligrafikus külön-
legességeket, a kézírás szépségeit tolmácsoló
kompozíciókra, és a valós tájélményekből táp-
lálkozó, a közelebbi környezetben vagy a világ
távoli vidékein rögzített, a természeti jelensé-
geket fantázia-tájakká alakító megjelenítésekre.
Érdekes, hogy az ember keze nyomát hordozó
rekvizitumok, az ember jelenlétét regisztráló kis
tárgyak, tárgycsoportok és az embert befogadó
természet elemei, a hegyek, a tavak, a fák, a fel-
hők mellett maga az ember sohasem jelenik
meg Bényi Eszter kárpitjain, csak mintegy látha-
tatlanul, a megjelenített motívumok mögött, rej-
tetten van jelen. „Természethez, valós tájélmé-
nyekhez kötődő munkásság Bényi Eszteré – írja
a fentebb idézett könyvben munkái kapcsán
Jankovich Júlia –, amely a megfogalmazás utolsó
impulzusát kapja meg e közvetlen élményektől,
gondolatainak, létélményeinek – olykor hosszú

időn át hordozott, érlelgetett – világához társí-
tanak váratlanul, például egy utazás során, au-
tentikus formát.” És ha utazás, akkor Japán:
a mély kulturális tradíciókkal áthatott, az euró-
paitól gyökeresen eltérő világ- és életszemlé-
lettel meghatározott civilizáció, keleti közeg kü-
lönös szokásait, szárnyaló ívekkel koronázott
pagoda-épületeit, vadregényes természeti szép-
ségeit, és a japán írás kép-jeleit interpretálja, il-
letve szintetizálja különös hangulatú textil-kép-
összegzésekké a művész.
A különböző szöveges emlékekből építkező kom-
pozíciók mögöttes síkjaiban, illetve behatárolatlan
tereiben, és a töredezett, illetve a több nézőpontot
egyesítő perspektivikus látvány-tükröztetést sejtető
táj-idézések kompozícióiban is meg-megjelenik egy-
egy síkgeometrikus elem, egy-egy higgadt, határo-
zott mező, amely mintegy rendet teremt a nemegy-
szer kavargó, egymásba mosódó, a gobelintechnika
szövésmódjából, illetve oldottságából is eredeztet-
hető szín-folt áradásban. Ezek az alakzatok talán
arra is hivatottak, hogy kiemeljék a visszafogott,
alapvetően a pasztellszínek árnyalataira hangolt
kárpit-kolorit festőiségét: hogy a fonalak-hordozta
kadmiumsárgák, az okkerek, a Van Dyck-barnák,
a természetes umbrák, az égetett sziénák, a szürkék,
a drappok árnyalataikat kiemelhessék, hogy lágy
ellenpontjaikat és finom összhangjukat minél erő-
teljesebben érvényesíthessék. És hogy így a foltok
egymásmellettiségéből és egymásba kapcsolódá-
sából, a motívumokat kirajzoló képi hangsúlyokból
megszülethessen a bensőséges atmoszférájú, me-
ditatív jellegű, az elő-előszüremlő emlékek és a lá-
tomások világába emelkedő, de azért mégiscsak
erőteljesen a valóság jelenségeihez kötődő, költői-
ségekkel átitatott kárpit-mű. 
Vagyis Bényi Eszter kárpit-világában nincsenek lát-
ványos konfliktusok, éles ellentétek, nincsenek meg-
döbbentő felismerések és képi szembesítések, nin-
csenek különleges, nagy szenzációk. Ám a művei
által megragadott és tolmácsolt mozdulatlanság
és sodró mozgalmasság, a mérhetetlen nyugalom
és a fel-felizzó átszellemültség, a világos logika és
az érzelmi töltet, a fenséges természet-igézet,
a múltba révedés és jelenkorba ágyazottság, a múlt
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Kovács Péter: A szövő keze, 2003, gyapjú, PA filamens gobelin, 22x27 cm

Bényi Eszter: Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra – Weöres Sándor emlékére,
2009, francia gobelin, gyapjú,  120x90 cm

és a jelen közötti kapcsolatok, összefüggések ke-
resése és fellelése kapcsán úgy ítélhetünk, hogy
e művek által, e művekben nem történik semmi
különös, csak maga a létezés, a rejtélyes, a titok-
zatos létezés eseményei, történései, jelenségei
motoznak. 

(Elhangzott Bényi Eszter kárpitművész kiállításá-
nak megnyitóján Budapesten, a Józsefvárosi Ga-
lériában, 2015. március 6-án.)


