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A tiszÁntúli reformÁtus egyhÁzkerületi 
gyűjtemények kiAdvÁnyAi 

1956-ban a forradalmi események hatására Bényi Árpád egyik 
fametszetéből, amely radnóti miklós „erőltetett menet” című 
versét illusztrálta, plakátot készítettek „szabad magyarországot!” 
felirattal. ennek terjesztésében Bényi is közreműködött. négy 
év börtönre ítélték az akkor 25 éves fiatalembert, amelyből két 
és fél évet le is töltött. ez idő alatt megjárta a poklok poklát […]. 
végül amnesztiával szabadult, de valójában soha többé nem 
tudott „felszabadulni” a börtönben szerzett szörnyű tapaszta-
latoktól. […] A legnagyobb tudást az ember tapasztalat útján 
szerzi meg, sokszor vér, verejték és kínok között. ez a krisztusi 
út, és ezt élte Bényi is – képes volt szellemi energiává alakíta-
ni a benne élő fájdalmat. potyók tamás szavaival élve „az élet 
paradoxona, hogy ami személyes életének tragikuma, művésze-
tének ugyanakkor táptalaja lett”. (kustárné Almási zsuzsanna)

sümegi györgy Bényi Árpád festőművész, egykori debre-
ceni kollégiumi diák sorsának legmeghatározóbb eseményét 
levéltári anyagok, korabeli dokumentumok, a művész vallomá-
sai és hagyatéka összefüggésében elemzi ebben a munkájában. 

sümegi györgy (kaposvár, 1947) művészettörténész. A kossuth la-
jos tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom – történelem 
szakos, az elte-n művészettörténész diplomát szerzett. legelső 
írásai debreceni képzőművészeti témájúak. muzeológusként első-
sorban a kecskeméti képtár létrehozásán, gyűjteménye gazdagí-
tásán dolgozott (Wolfner józsef–farkas istván-gyűjtemény, tóth 
menyhért életműve). kutatásai, tanulmányai, könyvei a duna–tisza 
köze szakrális művészetéhez, a hazai művésztelepekhez, egyes élet-
művekhez (thorma jános, nagy istván, zsögödi nagy imre, mik-
lóssy gábor, tóth menyhért, szalay lajos) és az 1956-os forradalom 
képhagyatékához kapcsolódnak.
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„Nyugtalanul keresem a szót. A helyem a Földön.
Nem a pénzt, – az egyensúlyt.
Nem a támaszt, – a harmóniát kutatom,
a termő békét, – nem a nyugalmat,
a rendet, – s nem a félelem-adta fegyelmet.
Nem izgat engem a sorrend,
hova apró márványlépcsők vezetnek
puha, omlatag szőnyegeken:
föl-le, föl-le, mélybe-magasba.
Nékem a rend, az egyensúly kell, az,
ami nélkül nem lehet – óh nem – 
de nem is szabad élni a földön.”

(Kiss Tamás: Zsoltár)

Ha egy festőművész teljes alkotómunkásságából két fontos, életsorát s műveinek egy 
részét karakteresen meghatározó kulminációs pont emelkedik ki, az egészről, mun-
kássága teljességéről ezek okait keresve is be kell számolnunk. Mindehhez előrevet-
ve, alapállásképpen szükséges rögzíteni a rajztanárság (Bényi is az volt évtizedekig) 
jellemzőit Réti Istvánnak a képzőművészeti nevelésről vallott nézeteit segítségül 
hívva, Babits Mihály interpretálásában: „Az a rajztanár, akiből a négy (főiskolai) 
évnek nem sikerült egészen kiszárítani a kedvet, a tehetséget, és a tanítás mellett a 
festészetnek is próbál élni, az a megosztott hivatás áldozata lesz.” Réti itt „egyrészt 
a helytelen irányú rajztanár-képzésre, másrészt »félművészre« gondol. […] Maga 
a rajztanár értő és alkotó művész. […] Művésznek kell lenni a rajztanárnak. […] 
Vannak ép és egész művészek, akiket a gyermeki s az ifjúi lélek, a kicsinyek és a fel-
nőttek oktatása, az ismeretek közlése éppúgy érdekel, mint maga a teremtő munka. 
Ezek lesznek a »megosztott hivatás« áldozatai, ezek nevelnek és dolgoznak, s egyik 
mesterségük se válik számukra mellékfoglalkozássá. […] Csakis a művész rajztanár 
pregnáns típusától várható, hogy minden rendelkezésre álló szellemi és erkölcsi esz-
közzel igyekezni fog a képzőművészeti kultúra érdekeinek az általános nevelésben 
érvényt szerezni.”1 Mindez általános értelemben és a legkonkrétabb formájában is 

 1 Babits Mihály: Cikkek, interjúk. Szerk., vál., a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Tég-
lás János. Budapest, Ságvári Nyip. Szakközépisk. és Szakmunkásképző Int., Zrínyi Nyomda, 
1984. 7–13.

A FESTő ÉLETMűVE ELőTT
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{A festő életműve előtt}

meghatározóan jellemző Bényi Árpád (1931–2006) festőművész kétpólusú (később 
egy harmadik még kiegészíti ezt) tevékenységére. Itt most Bényinek a rajztanári 
munkássága csupán második szólamként, az alkotóművészt segítő, annak teremtő 
bázisát gazdagító módon szerepelhet.

Bényi képzőművészeti munkássága (szinkronban életútjával) fölosztható három 
harmadra:
 1. A rajztanári pályakezdés évei (Tiszaörs, Kunhegyes);
 2. 1956–1974: börtönévek és betiltott kiállítás, alsó- és középfokon rajztanár, 

festőként a saját hangjára talál;
 3. 1975–2006: főiskolai és egyetemi tanítás, érett festői (debreceni) periódusa. 

A Dicsőszentmártonban (Târnăveni, Románia) született Bényi Árpád 1940-től a 
marosvásárhelyi református gimnázium tanulója, s akkor zongorázni és hegedülni 
is elkezdett tanulni. Édesapját 1944-ben Csornára helyezték, így a család áttelepült 
Magyarországra, és Bényi a premontrei rendház iskolájába járt, ahol református 
létére „toleranciát és ökumenikus szellemet” tapasztalt.2 1947-től a debreceni refor-
mátus gimnázium tanulója, ott érettségizik 1950-ben. Pályaválasztásában egy erős 
csornai élménye befolyásolhatta meghatározóan: tizennégy évesen, 1945-ben dicső-
szentmártoni földijének műtermében, azaz Demjén Attila (1926–1973) festőművész 
műhelyében látott festmények döntő hatással voltak rá.3 Debrecenben az 1947-ben 
alapított Képzőművészeti Szabadiskolába járt,4 amelynek 1949-es kiállításán „már a 

 2 Filep Tibor: A megtestesülés fájdalma. Beszélgetés Bényi Árpád festőművésszel. I., II., III. 
Debreceni Disputa, VII. évf. 4. szám, 2009. április, 41–44.; VII. évf. 5. szám, 2009. május, 
43–48.; VII. évf. 7–8. szám, 2009. július–augusztus, 80–86. Mellékletek 1. (Ezentúl: A megtes-
tesülés 2009.) Filep Tibor a Debreceni Televízióval elkészítette az életútinterjú filmváltozatát is: 
Színekbe álmodott világ, 2005. 

 3 Bakó Endre: Valahová kötődni kell. Látogatóban Bényi Árpádnál. Hajdú-bihari Napló, 1974. 
jan. 5. XXXI. évf. 3. szám, 5. 

 4 A mintázást Debreczeny Tivadar, az alakrajzot Tamás Ervin és Félegyházi László, a grafikai 
technikákat Menyhárt József, művészettörténetet az iskola vezetője, dr. Tóth Ervin tanította.  

A Bényi-család,  
bal szélen Bényi Árpád  
(Józsa Júlia debreceni 

fényképész felvétele)
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szocia lista realizmus hangján megszólaló művek”5 között hat, elmélyült formaelem-
zést mutató fejtanulmánya és a Kenyérszegő című faszobra szerepelt. A százforintos 
(megosztott) második díjat „Bényi Árpád gimn. VII. o. t. két műve: a Kenyérszegő 
című szobor és a Furulyázó fiú című szénrajza”6 nyerte. Mindez megerősíthette az 
elhatározását: jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára. A kéthetes felvételit végig-
küzdötte, még a felvételiző társainak is segített a rajzaik véglegesítésében, ám nem 
vették föl. Az alkotóművészi helyett a rajztanári pályára irányították, így került a 

A szabadiskoláról, képzőművészeti körről lásd: Lukácsné Bíró Eszter: A Medgyessy Ferenc 
Képzőművészeti Kör története. Debreceni Művelődési Központ, Debrecen, 2006. 7–12.: A kez-
detek. 

 5 A képzőművészeti kultúra többé nem a kiváltságosak szabadalma. A Képzőművészeti Szabad-
iskola kiállításáról. Tiszántúli Néplap, 1949. júl. 21. 

 6 Döntött az Ady-Társaság választmánya az irodalmi és képzőművészeti pályázatok ügyében. 
Debreczen, 1949. márc. 14. 4. A Debreceni Képzőművészeti Szabadiskola legfontosabb doku-
mentumai. Képzőművészeti élet a felszabadulás után. A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium képzőművészeti iratanyaga 1945–1949. 1. Művésztelepek és képzőművészeti szabadisko-
lák. Szerk.: Németh Lajos. Az anyagot gyűjtötte, rendezte, jegyzetelte: Kiss Dezső. A Művé-
szettörténeti Dokumentációs Központ Forráskiadványai, Bp., 1965. 154–186. Az 1949-es tanév  
I. félévére beiratkozott 53 hallgató között „4. Bényi Árpád, 18 éves, VII. gimn. tanuló, Hon - 
véd u. 52.”. 

Bényi Árpád a Kenyérszegő szobrával,  
1947. november

Furulyázó fiú, 1949, 
papír, szén, 43×29 cm, jelezve jobbra lent: 

BÁ 1949
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{A festő életműve előtt}

Szegedi Tanárképző Főiskolára biológia–rajz szakra. Vinkler László festőművész 
lett a vezető tanára, ottani mestere, aki a tanulmányai utolsó évében demonstrá-
torának választotta, és tanársegédjének akarta megtartani Bényit. Ám ő első évfo-
lyamos hallgatókat vezetett a Fővárosi Képtár szovjet képzőművészeti kiállításán, 
és erről, valamint a tárlatot ismertető Szabad Nép-cikkről a tanszéki értekezleten 
megfogalmazott őszinte, kritikus véleménye miatt nem maradhatott a főiskolán.  
A szocreál legkeményebb éveiben az őszinte kritikát a hivatalos művészet elleni poli-

A debreceni Képzőművészeti Szabadiskola hallgatói, 1949.  
Jobbról a második dr. Tóth Ervin, a negyedik Bényi Árpád, 

előtte a Kenyérszegő szobra

A debreceni  
Képzőművészeti  
Szabadiskola, 1949.  
Az első sorban középen  
dr. Tóth Ervin 
művészettörténész,  
a második sorban balról  
az első Bényi Árpád
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tikai támadásnak vették. Így került ki a főiskola vonzásköréből, és először Tiszaör-
sön lett kezdő rajztanár, majd Kunhegyesen a felső tagozatos osztályok tanítása 
mellett rajzszakkört is vezetett. Alkotóként – műterem és a tanítás melletti időhiány 
miatt – elsősorban grafikák (fa- és linóleummetszetek, monotípiák) létrehozásával 
kísérletezett ezekben az években. 

A debreceni  
Képzőművészeti Szabadiskola 

kiállítása, 1949.  
Bényi rajzai az alsó sorban, 
balról jobbra: 1., 2., 4., 8., 

10., 16., 19., a fölső sorban 
balról: 10., 11.

Önarckép, 1954, 
papír, ceruza, 20×16 cm,  

jelezve balra lent: Bényi Árpád  
1954. IV. 15. Kunhegyes

Bényi Árpád, 1952
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AZ 1956-oS FoRRADALoM, ÉS AMI 
UTÁNA KÖVETKEZETT

A történeti változások szele őt is megérintette, a Petőfi Körök tevékenységéről, az 
írók, értelmiségiek rendszerkritikus hozzáállásáról napra készen tájékozódott: „haj-
naltól késő estig olvastam az újságokat, hallgattam a rádiót. A baráti körrel való in-
tenzív kapcsolat abban merült ki, hogy én elmeséltem, amit ők nem hallottak, s ők 
is elmondták, amit én nem tudtam”.7 A forradalom előrehaladásával párhuzamosan 
radikalizálódott Bényi. október 24-én „biciklivel elmentem Debrecenbe megnézni, 
mi történik ott. Mire Debrecenbe értem, itt már megalakultak a forradalmi bizott-
ságok”8 (Dokumentumok I/1., 2. – ezentúl: D). 

 7 Bényi Árpád Körmendi Lajosnak mondta el részletesen mindazt, amit 1956 őszén átélt, cse-
lekedett és annak a következményeit. Körmendi Lajos: Öt perc az élet. Karcag, Barbaricum 
Könyvműhely, 1997. 95–119. (Ezentúl: Öt perc 1997.). Rövidebben több interjúban már koráb-
ban is megfogalmazta ezeket a kérdéseket. Pl. Dombi Margit: Egy festő kegyelmi állapotban. 
Beszélgetés a börtönviselt, Holló-díjas Bényi Árpáddal. Hajdú-bihari Napló, 1991. ápr. 24., 
Cs. Nagy Ibolya: Pokolbeli víg napjai. Beszélgetés Bényi Árpád festőművésszel. Hajdú-biha-
ri Napló, 1995. okt. 21., K. L. (Körmendi Lajos): Börtönről, pipacsról, golgotáról. Kunsági 
nosztalgiák. Jászkun Krónika, 1996. jan. 21., Vitéz Ferenc: A görények tanították énekelni a 
pacsirtát. Bényi Árpád festőművész „a rácsok emlékéből bennem egy katedrális épült”. Haj-
dú-bihari Napló, 1996. okt. 22., Körmendi Lajos: A festő, aki börtönrácsokat álmodik. Jász-
kun Krónika, 1998. okt. 30. 

 8 A megtestesülés II. 2009.

Röplap, Egyetemi Ifj. Szövetség, Debrecen, 1956. október 22. (MNL PML)
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Kunhegyesen bekapcsolódott a helyi Petőfi Kör munkájába, amelynek háromtagú 
bizottságába is beválasztották. Az ő kézírásában fönnmaradt, 1956. november 7-én 
keltezett, Kunhegyesi pedagógusok aláírású, általa fogalmazott levélben „a jelen-
legi Kádár kormány minden ténykedése ellen” tiltakoznak9 (D I/3.). Ugyanazon a 
napon, tehát november 7-én délelőtt, a 2. és 3. rajzóráján hetedik osztályos tanulói-
nak plakátkészítési feladatot adott, ezzel a naplóba beírt intencióval: „Elég legyen! 
Tiltakozás az orosz agresszió ellen. A tanulók egy része nemzeti színű lobogókat 
rajzolt, melyet szovjet tankok tipornak el.” A baloldali beállítottságú Bényinek bel-
ső konfliktust, komoly problémát okozhatott – ahogyan sok gondolkodó, baloldali 

 9 A levelet (D I/3.) a házkutatásakor lefoglalt dokumentumokkal és a kihallgatásainak a jegyző-
könyveivel együtt a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára (ezentúl: MNL PML) őrzi. 
Ezek egy része megtalálható az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ezentúl: 
ÁBTL) is. 

„Rendkívüli kiadás!  
Néplap, 1956. október 23. 

(MNL PML)
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magyar embernek abban az időben – a saját elkötelezettségének, párttagságának a 
kérdése, mibenléte. Párttagkönyve10 egyes oldalait kék tintával indulatosan fölülír-
ta, s ezzel a gesztussal mintegy semmissé tette, a maga számára érvénytelenítette. 
A párttagkönyv második oldalán, a Világ proletárjai, egyesüljetek! szövegre ezt: 
Hazádnak rendületlenül Légy híve, óh Magyar! Az 1956 második félévi bélyegol-
dal fölé jegyezte: Új golgota, milliók újjászületésének, felejthetetlen [1956 október] 
23. napja! Az 1957. évi bélyegrubrikákra jegyezte, mintegy összefoglalóan: Tiszta 
lelkiismerettel léptem ebbe a pártba. Már akkor láttam az őrült hibáit, de hittem 
erejében, hogy ezeket fel tudja számolni. Párttagságom minden lehetőségét felhasz-
náltam a kíméletlen pártlojalitás elleni harcra. Nem szégyellem múltbeli párttagsá-
gomat. És ha lesz egy nemzeti magyar kommunista párt, egészséges alapokon, ak-
kor tagja leszek annak. 1956. dec. 1.” A kunhegyesi történések, illetve a forradalom 
leverése utáni bénultság nyugtalanította: „November 10-én felmentem Pestre. […] 
A Kossuth térre vitt az utam, aztán a Köztársaság térre és máshova is, megnéztem 
az ávósok golyónyomait. […] Ezzel töltöttem el tizenegy napot Budapesten. Utána 

 10 A Magyar Dolgozók Pártja Szolnok Megyei Pártbizottsága által 1954. VII. 21-én kiállított 
1057385 számú párttagkönyvét (beragasztott tagsági bélyegek 1954. szeptembertől 1956.  
augusztusig) a házkutatás során elkobozták. (MNL PML)

A kunhegyesi pedagógusok háromoldalas levele a Községi Forradalmi Tanácsnak, 
1956. nov. 7. (MNL PML) 
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hazajöttem egy halom újsággal, amely 
az Október 23 címet viselte.11 […] A ba-
ráti kör révén terítettük a községet ezzel 
az újsággal.”12 A fővárosban látottakról 
s az ott szerzett tapasztalatairól beszá-
molt a kunhegyesi Petőfi Körben, és egy, 
abban az időben keletkezett párbeszédes 
jelenetében is megfogalmazta az általa 
látottakat: „Mi van Pesten? Üvegcsere-
pek, romok a járdán, vigasztalan hideg a 
szobákban, de mégis bizakodnak. Hisz-
nek.” A többszereplős jelenete („írtam 
még egy színdarabot is, melynek főhőse 
egy festő, vagyis személyem” – D I/4.) hű 
tükre az akkori hangulatnak, és egyút-
tal a Kunhegyesen alakuló eseményeket 
is rögzíti. A szereplők szájába a saját vé-
leményét adva hibáztatja az oroszok be-
hívása miatt Kádár Jánost, és tehetetlen 
gyűlölettel fordul az erőszak ellen. Két 
figurájában (Zsitvai és Karcsi-Károly) 
két, egymásnak feszülő pólusban mu-
tatja meg a szélsőségest, a pusztítani, 
„rendet teremteni akár áldozatok árán 
is” magatartást és a higgadt, mérsékelt 
fölfogásút. ő maga az utóbbi mellett 
foglal állást, elhatárolódik a helyi at-
rocitásoktól, demokratikus, parlamen-
táris formák alkalmazásában bízik, és 
az ország függetlenségét szorgalmazza. 
Egyfajta idealizmus itt is tetten érhető, 
hiszen mindennek az adott történelmi 
korszakban nem volt realitása. A jelenet 
mindezeken túl azért is tanulságos, mert 
a végén a tervezgetők eljutnak a plakát-
készítéshez, amit végszóként, összefo-
gásként, közös cselekvésként rögzít. 

 11 Az Október huszonharmadika a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom lapja, meg-
jelent 1956. nov. 19-től. Kádárék által illegálisnak tekintett sajtótermék, amely az ellenállásra 
hívott föl. 

 12 Öt perc, 1997. 95.

Egy fölülírt oldal 
Bényi Árpád párttagkönyvéből 

(MNL PML)
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Radikalizálódása a salgótarjáni sortűzről kapott hírek után fordult cselekvéssé. 
Ez volt az utolsó csepp, erkölcsi érzékenysége és tűrőképessége határpontja. „De-
cember 8-án a Szabad Európa egyik adásában hallottam a salgótarjáni sortűzről. 
Egyszerűen nem akartam hinni a fülemnek. Megint fölültem a biciklire, és elmen-
tem Salgótarjánba. […] Szinte az egész város kórusban üvöltött a tehetetlenség-
től. Ilyen még nem volt, hogy öt perc alatt ennyi halott legyen. […] Akkor ezen 
iszonyatosan felháborodtam. […] De ’56 december 9-10-én miféle cselekvésre volt 
lehetőség? Hazaérkeztem. Akkor már harmadik éjszaka nem aludtam. Bementem 
az egyik asztalos barátom műhelyébe, kértem tőle egy puhafát, ami nem túlságo-
san szálkás, és közönséges asztalos vésőket. Nekiestem a fának, és elkezdtem egy 
korábbi kompozíciómat fába vésni. Volt egy vázlatom, korábbi elképzelésem egy 
Radnóti-illusztrációról, az Erőltetett menet című verssel kapcsolatban. Erre emlé-
keztem fejből, ezt metszettem fába.”13

Az elkészített plakátja előzményéről Bényi Árpád 1957. május 3-án ezt vallotta: „Én 
egy fametszet-sorozat készítését kezdtem el 1954-ben, hogy Auschwitz, Dachau halál-
táborokat (D I/6.) elrettentő emlékeztető példaként művészileg ábrázoljam. Ezt azzal 

 13 A megtestesülés II. 2009. 

Szabad Magyarországot! 1956, 25,5×19 cm, 
plakátrekonstrukció

Golgota, 1956, 
fametszet, 29,6×20,9 cm,  

jelezve balra lent: Golgotha, jelezve  
jobbra lent: Bényi (Mgt., Bp.)
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Bényi Árpád  
plakátja elkészítéséhez 
használt eszközök 1.2  

(ÁBTL)

a céllal készítettem, hogy a Béketanácsnak felajánljam. El is készítettem 24 festményt, 
amit metszet másolatnak készítettem. A 24 drb. festményből egynek a metszetét készí-
tettem el, amely egy internálótábort, a háttérben krematóriumot ábrázol. Ezt a famet-
szetet a kultúrházba vittem még korábban, ahol 24-25 példányt készítettem róla, hogy 
felküldjem a Béketanácsnak, s akkor ott is maradt.” (D I/6.). Ehhez a grafikához csi-
náltak a kollégái gumiból kivágott föliratot, és festékezés után azt nyomtatták fölé14: 
Ez ellen harcolunk!15 A fametszetből kétszáz példányt nyomtattak, és a kijárási tilalom 
idején a plakátragasztók, a baráti kör tagjai – köztük természetesen a grafikusművész 
is – két csoportra oszolva Kunhegyesen, december 16-án este kiragasztották azokat.  
A rendfenntartók, a karhatalmisták, ismertebb, korabeli néven: a pufajkások hamar 
fölfedezték, és még aznap este a kunhegyesi falakról, kerítésekről letépték a tiltakozó 
falragaszokat.

 14 A nyomtatásnál használt eszközökről fényképfelvételek az Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
neti Levéltárában. 

 15 Több interjúban és visszaemlékezésében Szabad Magyarországot! plakátföliratra emlékezett 
Bényi. Pl. Sümegi György: Kép-szó: képzőművészek ’56-ról. Bp., PolgArt, 2004. 93–99., (ezen-
túl: Kép-szó 2004.), (D I/7.). A megtestesülés II. 2009. 
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Vázlatok, tanulmányok a Golgotához, I–IV.  
(a házkutatáskor lefoglaltak) (MNL PML)
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A kunhegyesi Petőfi Kör tagjai december 16-ára házi sokszorosításban elkészí-
tettek két röplapot: „Mi nem vagyunk fasiszták, független szabad hazát akarunk” 
címen és Petőfi Sándor: „Föl a szent háborúra” versét. A röplapok elkészítésében 
nem vett részt Bényi, csupán tanácsot adott hozzá: „a feliratot, illetve annak betűit 
gumiból ki kell vágni, és azokat valamire ráragasztani, s ezzel lehet röpcédulát 
nyomtatni.” (D I/6.)

Különösen érdekes, hogy a házkutatásakor Bényitől lefoglaltak között, a famet-
szet próbanyomatai mellett két vázlata is szerepel.16 Statárium fölirattal egy megkez-
dett kompozíció terve: anya, óvón öleli, szorítja magához karon ülő kisgyermekét. 
A másik egy hevenyészett plakátterve lehet: Kisfaludi Stróbl Zsigmond Gellért-hegyi 
Szabadság-szobrának pálmaágat föltartó – Bényi által könnyezőnek megjelenített – 
figurájába rajzolt, bitóra akasztott emberrel. A pálmaágba beleírta: A „Szabadság” 
árnyékában. Itt az idézőjelbe tett szabadság valójában rabság, annak a kifejezője, 
hogy akkor, 1956 novemberében és decemberében az agresszió, az orosz fegyverek 
árnyékában élt az ország. „Ezt azzal a szándékkal készítettem, hogy majd terjesz-
teni fogom valamilyen formában.” (D I/6.) Ez a terv az akkori helyzetet rögzíti és 
fejezi ki, de az elkészült plakáton továbblépett ennél, azzal már mozgósítani akar, 

 16 Mindezek együtt a peranyagában: MNL PML XXV. 2. b. 1140/1957.

Vázlatok, tanulmányok a Golgotához, V.  
(a házkutatáskor lefoglaltak) (MNL PML)
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és a cselekvésre teszi a hangsúlyt. A kun-
hegyesi röplapok és plakátok készítői és 
kiragasztói féltek a megtorlástól (többen 
disszidáltak). Bényi Budapestre szökött, 
ott húzta meg magát hetekig egy barát-
jánál, majd visszatért Kunhegyesre, ám 
végül Debrecenben letartóztatták. Kis-
tarcsán, Szolnokon, majd a fővárosban, 
a Gyűjtőben volt vizsgálati fogságban, 
és töltötte a forradalom melletti kiál-
lásáért kapott börtönbüntetését: „773 
éjszakát töltöttem a rácsok mögött.”17  
A vallatások és a vallatók agresszivitását, 
a veréseket és megalázásokat ő sem ke-
rülhette el. Ám bizonyos fajta művészeti 
tevékenységre is nyílt lehetősége egy idő 
után. Az egyik vallatója versírásra kény-
szerítette: „rajzoltam a vers végére egy 
plasztikus, anatómiai fény-árnyék szívet. 
[…] Előfordult, hogy jött egy-egy smasz-
szer, és hozott papírt-ceruzát, hogy raj-
zoljam le.”18 Majd síremléket tervezett, 
aminek az öntéséhez szükséges keverési 
arányt a börtönudvaron kikísérletezte.  

A berettyóújfalui temetőbe került, az egyik börtönőr apjának a síremléke „egy tégla-
test, mellette egy fatörzs, s abból egy letört tölgyfaág, továbbá hatalmas formaburján-
zással jól domborodó tölgyfalevelek és makkok. A kitört ág ráborul a sírkőre.”19 Az-
után bekapcsolódott a rádiókávák (dobozok) gyártásába, ám a „sírkőfaragásnak az 
igazi haszna az lett, hogy a parancsnok létesített egy dekorációs műhelyt”. Ebben egy 
cellatársa a Bényi előrajzolta „betűsablonokkal önállóan végezte a plakátok, transz-
parensek gyártását, én meg portrékat, tájképeket festettem.” Börtönéveinek egyik 
legfontosabb képzőművészeti kísérlete azonban egy sajátos, kvázi illusztrációegyüt-
tes volt. „Az asztalos üzemben szereztem diópácot, és kihegyezett gyufaszállal nagy 

 17 Bényi Árpád 1957. március 2-től közbiztonsági őrizetben és előzetes letartóztatásban volt, 
szabadságvesztését 1958. június 25-től 1959. április 14-ig töltötte. Pest Megyei Bíróság NT. 
60/1991/2. sz. Igazolása, Budapest, 1991. nov. 1. Dr. Kerekes Györgyi elnökhelyettes (egyolda-
las gépirat, Bényi Árpád hagyatéka). 

 18 A megtestesülés II. 2009. Bényi ’56-os munkáiról: Sümegi György: 1956 képtára (gyorsjelen-
tés). Bp., L’Harmattan, 2006. 24–25., képek 8.; Uő: Szabad Magyarországot! Bényi Árpád 
1956-os plakátrekonstrukciója. Műértő, 2011. október, 8.; Uő: Egy 1956-os plakát rekonst-
rukciója (Bényi Árpád: Szabad Magyarországot!). Életünk, 2011/10. szám, 7–15.; Uő: 1956 
plakátjai (1956–2006). Corvina, 2015. 60–65. Bényi Árpád az 1956-os forradalomról és bör-
tönéveiről filmen: Veszélyes képek I–II. 95’, 2006. operatőr: Gulyás János, szakértő: Sümegi 
György, vágó: Gulyás Tibor, rendező: Kecskeméti Kálmán. 

 19 Öt perc, 1997. 111. Szendrei József 1888–1956 síremléke a berettyóújfalui temetőben. 

A „Szabadság” árnyékában, 1956,  
plakátterv (MNL PML)
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élvezettel rajzoltam egy nálam lévő Steinbeck-könyvbe, a nyomtatott szövegek közé 
apró firkákat, mintha azok a könyv illusztrációi lennének.”20 (D I/7.)

Sajátos módon még egyszer látta a büntetését kiváltó plakátját: „Szabadulásom 
után találkoztam újra ezzel a grafikámmal egy kiállításon, ahol Az ellenforradalom 
rémtettei címmel mutattak be mindenfélét, többek között az én plakátomat is. Csak 
egy villanásnyira láttam, […] valamikor 1963-64 körül egy demonstráló vándorki-
állításon, Debrecenben, a Magyar Szovjet Baráti Társaság kiállítótermében. Így, 
ellenforradalminak minősítve került elrettentő szándékkal falra az én metszetem, a 
szabad hazát óhajtó kívánságom.”21 A forradalom leverése utáni plakátháborúban 
szerephez jutott, az orosz agresszor és a Kádár-kormány ellen hatásos és határozott 
vizuális ítéletet megfogalmazó Bényi Árpád (az eddigi ismereteink szerint) az egyet-
len képzőművész, aki egy plakátért, ha úgy tetszik, egy erős vizuális állításért szen-
vedett börtönbüntetést, megalázó meghurcoltatást. Vizsgálati fogságba kerültek 
képzőművészek (Muray Róbert,22 Vilt Tibor stb.), és börtönbüntetést is kiszabtak 
a forradalomban aktív szerepet vállalókra (Bíró Lajos,23 Karátson Gábor,24 Kováts 
Albert25 stb.). A forradalom mellett kiálló, a leverése után történtek miatt tiltakozó 

 20 „Haza is küldtem ezt a könyvet, de eltűnt, nyoma veszett”; Kép-szó, 2004. 98–99. Bényi bör-
tönmunkáiból így csak a tervezett síremlék maradt fönn. 

 21 Kép-szó, 2004. 95–96. 
 22 Kép-szó, 2004. 100–108., Muray Róbert: Témám a természet. Bp., 2004. 21–26., Sümegi 

György: Az 1956-os forradalom művei a Képzőművészeti Főiskolán. (Megjelenés alatt.) 
 23 Kép-szó, 2004. 70–80.
 24 Kép-szó, 159–163, Karátson Gábor: Ötvenhatos regény. Bp., Helikon, 2005. 
 25 Kép-szó, 2004. 164–169. 

Szendrei József  
síremléke a berettyóújfalui 

temetőben, 1957–58
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képzőművészeti alkotásért azonban egyedül őt ítélték el. Életében ez – föltehetően 
hasonlóan a többi börtönviselthez – talán a legfontosabb cezúra, meghatározóan, 
alapvető módon befolyásolta a szabadulása utáni életét és pályája alakulását. 

A börtönévek után neki is nehéz volt lábra állni, egzisztenciálisan megkapaszkod-
ni. Próbált elhelyezkedni Debrecenben, de a börtönmúltja miatt ott nem sikerült, 
végül takarítónői státuszon portás lett Berettyóújfaluban.26 Lassan-lassan a környe-
zete is megismerte s elfogadta őt. A Gyermekvárosban rajztanári álláshoz és szakkör-
vezetéshez jutott, ez egészen 1975-ig, a debreceni művésztelepen kapott műtermes 
lakásának az elfoglalásáig, az utolsó életformaváltásáig tartott. A segédmunkási 
és rajztanári, berettyóújfalui időszakában elsősorban rajzolt, és grafikai művekkel 
kísérletezett (a technikák megismerése, kipróbálása stb.). Egzisztenciálisan is főleg 

 26 „Portás voltam – takarítónői státuszban, egészen 1961-ig”. Harasztosi Csaba: Festőművész ta-
karítónői státuszban. Találkozás Bényi Árpád festőművésszel. Bihari Hírlap, 1995. febr. 9. 5. 
Az 1960-as évektől Bényit – ahogyan több debreceni festőt, pl. Bíró Lajost, Félegyházi Lászlót 
– megfigyelték. A „Dézsi”, „Bocskai” és „Boros Imre” fedőnevű ügynökök rendszeresen jelen-
tettek róla. ÁBTL 3. 1. 2. M-36283, ÁBTL 3. 1. 2. M-36898, ÁBTL 3. 1. 2. M-40801, ÁBTL 
3. 1. 2. M-40801/1.

Bartók Béla 
(felállítva volt a berettyóújfalui 

Gyermekváros parkjában)

Bényi Árpád Arany János szobrát  
mintázza (felállítva volt a berettyóújfalui 

Gyermekváros parkjában)
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erre volt az időtt lehetősége, hiszen fölszerelt műterme is lassan formálódott, és a 
grafikai művek előállítása alacsonyabb költségeket igényelt, mint a festészet. Igaz 
ugyan, hogy festőként is elkezdett dolgozni, de elsősorban az egyéni stílusát, saját 
alkotói metódusát kereste még, ahogy a rajzban és grafikában is. A Berettyóújfalui 
Gyermekváros portásának „a pedagógus kollégák szállították a könyveket, beül-
tek hozzám a portára beszélgetni. S hogy az intézmény számára is hasznos legyek, 
egymás után készítettem az akkor létesült parkba szobrokat, Arany Jánost, Liszt 
Ferencet, Bartók Bélát is megmintáztam. […] A ravatalozó homlokzatán még ma 
is ott van egy nagyméretű mozaikképem. […] 1961-től aztán újra taníthattam a 
gyermekváros általános iskolájában, s később a gimnáziumban is. Újra családot 
alapítottam. […] A KLTE pedagógia szakát végeztem el.”27 

A börtönéveit lassan feledték, 1959-
től ugyan már kiállíthatott az évenként 
megrendezett debreceni őszi tárlatokon, 
de több évnek kellett eltelnie az első ön-
álló bemutatkozása tervezéséig, 1965-
ig. Akkor Bakó Endrének így határoz-
ta meg önmagát: „Rajztanár vagyok 
és vasárnapi festő. A sorrend és a jelző 
cseppet sem hízelgő, de számomra ez 
az egyetlen létezési forma.” Bakó hoz-
záteszi, hogy grafikával kezdett, mű-
vésztelepen Tokajban, Vörösberényben, 
Hajdúböszörményben volt, s „nehéz, 
küzdelmes évek vannak mögötte, de 
megszabadult régebbi szemléletétől: ma 
már egyértelmű és határozott művészi 
célkitűzése, a mai kor emberét, a XX. 
század szellemiségét akarja kifejezni.” 
Fametszetei közül kiemelkedőnek tartja 
a Radnóti-sorozatát, amelyből az Eről-
tetett menet című vers illusztrációját – 
szögesdrótok vízszintesei mögött három 
elgyötört, lehajtott fejű férfi vánszorog 
– az újság közli.28 A XXI. debreceni őszi 
tárlatról Székelyhidi Ágoston – többek 
között – azt jegyezte föl, hogy Bényi „pályája fordulópontjához érkezett. Keresések 
és kísérletek után, hirtelen eredeti, letisztult, nagy kifejező erejű stílussal jelentke-
zett. Nála a groteszkség és a törékenység kétségtelenül a szimbolika eszköze.”29 Az 

 27 A megtestesülés III. 2009. 
 28 B. E. (=Bakó Endre): A Napló tárlata. Bényi Árpád. Hajdú-bihari Napló, 1965. júl. 25. 5. 
 29 Székelyhidi Ágoston: Jegyzetek a XXI. debreceni őszi tárlatról. Hajdú-bihari Napló, 1965. nov. 

28. 5. 

Női figura 
(Berettyóújfalu, Gyermekváros)
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ugyanerről a kiállításról értekező Bényei 
József ideológiai alapon, a Kádárék föl-
melegítette szocialista realizmus elvárá-
sainak megfelelve fogalmaz: „A kispol-
gárság elidegenedése a társadalomtól 
és az embertől általában, de különösen 
a szocialista valóságtól – különben ér-
dekesen és sajátosan megfogalmazott 
– kivetítődésben többek között Bíró 
Lajos, Tilles Béla, Bényi Árpád, Velé-
nyi Rudolf, Horváth Imre egyes ké pein 
egyértelműen jelentkezik.”30 Ez már ha-
tározott megbélyegzés, amihez politikai 
elvárások is társultak. Barta Árpádné 
országgyűlési képviselő, az MSZMP 
Hajdú-Bihar Megyei Végrehajtó Bizott-
ságának a tagja kiállítás megnyitójában 
jelezte, hogy a művészeknek „a magyar 
– közelebbről az alföldi – festészet nagy 
hagyományainak folytatójaként meg 
kell keresniük azokat a tartalmi és for-
mai jegyeket, amelyek által napjaink 
társadalmi valóságát […] a lehető leg-
teljesebben kifejezhetik.”31 Ugyanerről 
a kiállításról írta burkolt-elítélően Boda 
István: „A tárlat megtekintése közben a 
csendéletek kérdőjelét kellett nemegy-
szer felrajzolnom.”32 Ez Bényi-csend-
életekre is vonatkozhatott. Ezen írások 

hangütése és elutasító tartalma az első egyéni kiállítását közvetlenül megelőzték és 
bizonyos mértékben befolyásolhatták a munkáját. 

Első, bemutatkozó kiállítását kissé megkésve, 34 évesen rendezhette meg huszon-
hat művéből a debreceni Művészklubban (1966. május 14–30.). Megnyitotta dr. Ká-
dár Zoltán művészettörténész, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanára. 
Kiállított tizenkét festményt (hat olajpasztell, öt olajkép, egy kréta) és tizennégy 
metszetet (fa- és linóleummetszetek lehettek). A festmények zöme csendélet, egy-

 30 Bényei József: Elidegenedés vagy kísérletek? A XXI. debreceni őszi tárlatról. Hajdú-bihari Napló, 
1965. dec. 5. 5. Bényei a Sértődöttek című írásában D.-ről írt, akit háromszor nem vettek föl a 
Képzőművészeti Főiskolára, ezért tanárképzőt végzett, s egy kisvárosban tanít. „Keserű és sér-
tődött ember lett, nem eléggé tehetséges” – summázott. Mindebből átvitt értelemben, az adatok 
eltúlzása ellenére, akár Bényire is gondolhatnánk. Hajdú-bihari Napló, 1965. nov. 24. 3. 

 31 Megnyílt a tavaszi tárlat. Hajdú-bihari Napló, 1966. ápr. 4. 3. 
 32 Boda István: Csendéletek kérdőjele. Szubjektív észrevételek a tavaszi tárlatról. Hajdú-bihari 

Napló, 1966. ápr. 10. 5. 

Bényi Árpád 1966-os, első önálló  
kiállításának a meghívója  

az Önarckép gyertyával című metszetével
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két tájkép és egy József Attila-, továbbá három Radnóti-vers-illusztráció (D II/1.).  
A kiállítás rendezése közben jegyezte föl Bakó Endre: „Bényi egész este arról beszélt 
nekem, hogy mennyire félreértették őt a tavaszi tárlaton, amikor embertelenséget 
olvastak ki a képeiből és grafikáiból, holott ő nagyon is politikus témát dolgozott 
fel. Egyik vitatott képe eredetileg a Vietnam címet viselte, mivel azonban túlságo-
san direktnek találta, elállt a címtől. […] A tárlat után […] a pb.33 frontot nyitott a 
kritika és a kiállítás ellen is – éppen az a grafika [Bényié – a szerk.] képezte a leg-
magasabb botránykövet. Ráfogták, hogy embertelen szemléletet sugall.” A szerző a 
festő személyét is megidézi: „kék szeme idegesen vibrált a keretes szemüveg mögött. 
Húsos, érzéki szája hatalmasakat szívott cigarettájából. Intelligensen beszélt, na-
gyon tájékozott fiú volt. Néha megállt, maga elé nézett, és hosszan hallgatott. Csak 
szeme gyors, ideges rángása árulta el, hogy gondolkodik, és magában fogalmaz, 
vagy éppen vitatkozik.” Bakó a kiállítás megnyitójáról így tudósít: „Este, mire fel-
mentem, már túl voltak az ünnepélyes aktusokon. Megkönnyebbülten iddogáltunk, 
beszélgettünk. ott volt Czövek Lajos, a kitűnő karvezető, színészek társaságában 

 33 pb. = politikai bizottság
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Kertész Gyula, az aranyos, kitűnő operarendező, Bíró Lajos, Tóth Ervin és mások.” 
Bakó rögzítette azt is, hogy a megnyitó előtti napon „Itt volt az egész városi tanács. 
[…] A tanácsi emberek végül levettek két képet a falról, de engedélyezték a kiállítás 
megnyitását.”34 Ennek tovább ment a híre, mert az Ady Művelődési Ház igazgatója 
ugyancsak a megnyitás napján hívta föl a Hajdú-bihari Napló újságírójának, Bakó 
Endrének a figyelmét arra, hogy „ne adjatok le semmi hírt arról, hogy Bényi kiál-
lítása megnyílik”.35 A kiállítást így a helyi sajtó elhallgatta, és a megnyitása után 
a helyi párt- és tanácsi szervek egy értekezletet rendeztek a művek megvitatására. 
„Két nap után a »hatalom« bezáratta a kiállítást. Pesszimizmussal, elidegenedés-
sel vádoltak. Felrótták, hogy szürkék, lehangolóak a színeim, csendéleteimen kü-
lönösen izgatóak a tárgyak (fény nélküli mécses, mutató nélküli vekkeróra,36 üres 
asztal, poros hangszerek, szögesdrótok). […] Sok Radnóti Miklós- és József Atti-
la-illusztrációt készítettem, ezek jól tükrözték az akkori életérzésemet. Ezeket is 
kiállítottam. A bezárást követő ankéton súlyos vádakkal illettek. A hivatalos hoz-
zászólók37 nem a képek festői-grafikai értékeit elemezték, s ezzel bizony az anya-
got szabályosan zsűriző bizottság munkáját is megkérdőjelezték. […] Az ankéton 
elhangzott vádak nagyon sértettek. Keményebb, sértőbb dolgok hangzottak ott el 
a rovásomra, mint a népbírósági tárgyaláson! Többek között a fasizmus szálláscsi-
nálójának neveztek. A népbíróságon az ügyész nem mondott ilyen ocsmányságokat 
rólam. Az ankéton felszólalók közül többen ma is élnek.38 Nem tudom, hogyan 
gondolnak vissza az ott történtekre. Soha nem felejtem el, hogy volt két ember, aki 
kiállt mellettem.”39 (D II/2., D/3.) A betiltott művekből egy festményt és a meghívón 
reprodukált grafikát lehet azonosítani, mivel a többi mű magántulajdonba került, 
festőjük nagyvonalú ajándékozó volt. Az Önarckép gyertyával című metszetén egy 
elkeseredett, kilátástalanságot sugalló önjellemzéssel szembesülünk. A Poros hang-
szerek hétköznapi történetét özv. Bényi Árpádné mondta el: „Zenélni akartunk, 
és az ágy alól elővett hangszereinkről a port akartam letörölni, ám a férjem meg-
állított, és így használta festménye modelljeként azokat.” A festményen szereplő 
hangszerek a világos és sötét kontrasztjával kiemelve ragaszkodó hozzáértéssel, ám 

 34 Akkor hivatalosan csak és kizárólag a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja tagságával 
rendelkező, ezzel hivatásosnak elismert képzőművésztől vettek és adtak el képet a Képcsarnok 
üzletei, a kiállításokat pedig előző évben a Képző- és Iparművészeti Lektorátus előkészítésében 
a Művelődési Minisztérium Képzőművészeti osztálya engedélyezte, hagyta jóvá. 

 35 Bakó Endre följegyzése (a szerző tulajdonában). 
 36 A mutató nélküli óramotívum többször szerepel Déry Tibor: G. A. úr X.-ben (Bp., Szépirodal-

mi, 1964) című regényében; 150.: „az óralapról itt is hiányoztak a mutatók”, 162.: „ugyanaz 
a mutató nélküli, nagy sárgaréz állóóra”, 162.: „a kirakatban mindössze egy nagy sárgaréz 
állóóra állt, mutatók nélkül”. Bényi bizonyosan olvasta a könyvet.

 37 Nehéz ma már megállapítani az ankéton résztvevő hivatalos (tanácsi és párt-) személyek és meg-
hívott értelmiségiek számát. Bényi „egy körülbelül 40 főből álló grémiumot” említ. Kép-szó, 
2004. 99. 

 38 Bényi Árpád halála után kértem, hogy a kiállítását betiltó ankét még élő résztvevői nyilatkozza-
nak, emlékezzenek, de ez nem valósult meg. Sümegi György: Levél Bényi Árpádnak oda túlra. 
Hajdú-bihari Napló, 2007. jan. 9. 

 39 A megtestesülés III. 2009. 
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Poros hangszerek, 1966, farost, olaj, 69,5×50,5 cm, 
jelezve jobbra lent: Bényi Árpád (Mgt.)
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sötét, összességében komor színhangokkal vannak megjelenítve.40 Egy tanulmány 
szerint Bényi 1963–1966 között, tehát a betiltott műveit jellemzően is: „geomet-
rikus elemek használatával, konstruktivista szellemben készítette a festményeit.  
E korszak legjelentősebb darabja, a […] Poros hangszerek Braque-os utánérzést mu-
tat, de érzékeny, finom mű”.41 A szerző említi még az 1965-ben festett Mécsvilágot, 
amely „választékos színhatásával, a barnák változataival tűnik ki”. A csendéle tein 
szereplő tárgyakat (hegedű, írógép, gyertya, villanykörte, mécses, vekker stb.) „filo-
zofikus töltésű szimbólumelemeknek, irodalmi indíttatású motívumoknak” nevezi, 
amelyeknek a „rendszeréből képezte művei belső architektúráját”. A Kohó című, 
1966-ban ugyancsak bemutatott képének az előzménye az, hogy Bényi 1965-ben a 
helyszínen tanulmányozta a Dunai Vasmű (Dunaújváros) működését, hétköznapjait, 
amit így idézett föl: „A munkának az a lüktetése, amit a Vasműben tapasztaltam, 
szép élmény. Az anyaggal, az izzó vassal, szinte Charon-i figurák viaskodnak. […] 
Ráéreztem a munka dinamikájára.”42 A csendéletek, tájképek mellett tehát a munkát, 
az akkori politikai terminológia szerint: a szocialista munkát (annak egy kiemelten 
jellemző részletét) megjelenítő festmény is helyet kapott első önálló tárlatában. 

Művészettörténeti szempontból is nagyon sajnálatos, hogy a betiltott tárlaton 
szereplő művek előkerülésére már évek óta nincs lehetőség. Bényi ugyanis szívesen 
és nagyvonalúan elajándékozta a műveit, s a rossz emlékű tárlat anyagára ez hat-
ványozottan igaz lehet. Az alkotásait nem jelölte meg opuszszámmal, amit azután 
nem is rögzített oeuvre-katalógusban, s így nem alakulhatott ki, nem jöhetett létre 
munkáinak az inventáriuma sem. Márpedig egy műjegyzék életműve legfontosabb 
rétegeinek a mélyebb megismerését segítené, így a cenzúrázott tárlata teljes körű re-
konstruálását is. Az is különös, hogy az 1960-as években történt betiltások (itt nem 
irodalmi, zenei és színháziakról van szó) sorában a képzőművészetiek alig-alig, leg-
feljebb az említések szintjén – s nem részletesen – földolgozottak. Az azonos – vagy 
közeli – időpontokban történt betiltások sorából a Fiatal Képzőművészek Stúdiója, 
a Fiatal Művészek Klubja egy-egy emlékezetes esetét jegyezték föl, valamint Bényi-
nek is vezérlő csillaga, Kondor Béla tárlatafférját a hatalommal. 

Kondornak a Fényes Adolf Teremben rendezett kiállítását „egy héttel hamarább 
bezárták” és a Németh Lajos írta katalóguselőszót, „az én előszavamat betiltot-
ták”. 43 Wrabel Sándor festőművész Forradalom című festményének a megjelenése 

 40 Poros hangszerek, 1966, farost, olaj, 69,5×50,5 cm, jelezve jobbra lent: Bényi (Mgt.). Repro-
dukálva: Sümegi György: Fájdalmas örökség – 1956 és Bényi Árpád emlékezete. új Művészet, 
2016. november, 6–7. 

 41 Sz. Kürti Katalin: Bényi Árpád művészete. In: A Bihari Múzeum Évkönyve, Berettyóújfalu, 
1976. 323. 

 42 R. A.: Három hét munkája. Dunaújvárosi Hírlap, 1965. júl. 23. 
 43 Németh Lajos: „Szigetet és mentőövet!” Életinterjú 1986. Szerk.: Beke László, Németh Kata-

lin, Pataki Gábor, Tímár Árpád. Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – MissionArt 
Galéria, 2017. 254–255, 270. Németh Lajos megemlíti még, hogy Paizs László és orosz János 
festőművészek „néhány képét kiemelték” a fiatalok stúdiókiállításáról. Lásd még: Horváth 
György: Fejezetek a Képzőművészeti Alap történetéből: a Tavaszi Tárlat és a „három T” a 
dokumentumok tükrében. II. Rövid séta a „három T” és az „önköltséges kiállítások” körül. 
Művészettörténeti Értesítő, 2016. 2. szám, 65. kötet, 345–370. 
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miatt 1965-ben visszavonták Artner Tivadar Évezredek művészete című könyvét, s 
a második kiadásban ez a mű már nem jelenhetett meg.44 

A betiltás hatása Bényi Árpád munkásságára vonatkozóan kétféleképpen is je-
lentkezett. Egyrészt működött a kimondatlan szakmai szolidaritás („A bezárás után 
nem sokkal értesítést kaptam, hogy felvettek a Művészeti Alapba, s rövid idő múlva a 
Képzőművészeti Szövetségbe is”45), másrészt pedig egyre több kiállításra kapott meg-
hívást, még a betiltott anyagával is (Miskolci Egyetem, Tokaj, Nagyvárad, Lublin). 

1956 és 1966 jelentős emberi és szakmai megtorpanást, nehezen átélhető konflik-
tust jelentettek számára, ám ő kitartóan a munkába menekült. Minden áron el akart 
jutni egyéni művészeti üzenete, saját önkifejezési módusza megtalálásához és fixá-
lásához. Két ilyen, az életét fölforgató esemény – gondolhatnánk – kibillenti a sze-
mélyiséget eredeti szándékaiból, ám őt mintha még elszántabbá és még makacsabbá 
tették volna. Mindegyiknek fontos tanulságai keletkeztek elméleti fölkészültségé-
ben és alkotóművészeti gyakorlatában. Több helyen beszélt arról, hogy börtön-
idejében műtárgyak fölidézésével memóriagyakorlatokat végzett: „A bedilizés ellen 
képzeltem magam elé egy-egy festményt. Hol egy Tiziano, hol egy Velazquez képet. 
Ezeket szinte agykontrollal, színesben próbáltam magam elé idézni, szinte végig 
tapogatni, s egy-egy festői magatartást szavakká átformálni. Ha nincs módom látni 
a képet, megfogni, legalább szerettem volna magamnak megfogalmazni azokat az 
attributumokat a festményen, amelyek a fogalom szintjén is megragadhatók. Az az 
interpretációs gondolkodásmód, amivel én a képeket próbálom leírni, s ami később 
a művészettörténeti interpretációimban46 gyakorlattá vált, ott alakult ki. […] Min-
den művészettörténeti ars poeticám onnan származik.”47 

Az eltiltással megbélyegzett, kiállított műve tekintetében is sajátosan vonta le a 
tanulságokat. Addig hagyományosabb fölfogásban festett, így művei belesimultak 
a kor festői átlagába. „Másfél évtizedig a naturalizmusba oltott Munkácsy és Rud-
nay volt az eszményképem. […] 1963-ban Tokajban jártam a művésztelepen.48 Ott 
döbbentem rá, hogy amit addig festettem, rajzoltam, az tarthatatlan. Ekkor mene-
külni kezdtem a látványtól, a képet hideg fejjel, ihlet nélkül szerkesztettem. Ez is 
zsákutcába vezetett. Próbáltam továbblépni, valkiddal kísérleteztem. Vagy másfél 
évig folyt, csurgott a festék, s közben Zilahy György és Bíró Lajos hatása alá kerül-
tem. Nem a képszerkesztés, hanem a szemlélet és a technika tekintetében. […] Az 
új technika segített az új mondanivalók megfogalmazásához is. Ez 1968–69-ben 

 44 Matits Ferenc: Wrabel Sándor festőművész emlékezete. óbudai Anziksz, 2016. ősz, 2. évf.  
3. sz. 48–61.

 45 A megtestesülés III. 2009.
 46 Bényi Árpád: Ecset és stafeláj. Karcag, Barbaricum Könyvműhely – Debrecen, Déri Múzeum, 

1998. 
 47 Öt perc, 1997. 106. 
 48 Bényi Árpádra „Tokaj felszabadítóan hatott, ott tanult meg festeni. Berettyóújfaluban kis spe-

nótszínű bilduskákat mutatott nekünk, de igen jó hatással volt rá az a légkör, az a művészek 
közötti lét. És a jó szándék, ami megnyilvánult a konzultációkban. […] Bényi is felszabadult, és 
nagyon festői, pasztózus felületekkel, élénk színekkel kezdett dolgozni” – emlékezett a Tokaji 
Művésztelep vezetője. Sümegi György: Tóth Menyhért és a Tokaji Művésztelep. Beszélgetés 
Cséri Lajos szobrászművésszel. Kortárs, 2016/7–8. 139–148. 
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történt, akkor találtam meg a saját hangomat.”49 A Tokaji Művésztelep kollegiá-
lis, őt befogadó légköre és a művészeti tanulságai tehát pozitív módon hatottak 
alkotóművészetére. A tokaji inspirációk és „a debreceni kiállítás betiltásnak a ta-
pasztalatai oda vezettek, hogy50 óvatosabb lettem. Kialakítottam egy olyan festői 
magatartást, amiben nincs jelentősége az ábrázolt dolgoknak, nincs jelentéstartal-
muk az én »ábráimnak«, mert mindent az ecset járása, a festék sűrűsége, a festőkés 
felületeket felsebző nyoma kell hordozzon. Én ebben is megtaláltam a magam helyét 
és örömét. Hiszen Matisse életében nyoma sincs direkt módon annak, hogy a né-
metek megszállták hazáját, hogy feleségét és lányát elfogta a Gestapo, de képein ott 
izzik, protestál a humánum, az élet emberfeletti akarása. Én őszintén hiszek abban, 
hogy a kép terének sugárzása van, és ennek nincs köze az ábrázolás hagyományos 
tartalmához.”51 Portrékat és zenei tárgyú, hagyományos értelemben figurálisnak 
mondható tájképeket fest. Az 1966-os szilencium, illetve több év szünet után újra 
írnak a kiállítási szerepléseiről a megyei napilapban, a Hajdú-bihari Naplóban, és 
az 1970-es évtizedben jelennek meg művei az Alföld52 folyóiratban is. Tájképeit óha-
tatlanul az alföldi festészet hagyományvilágához kapcsolják, követi „azt a Tornyai 

 49 Bakó Endre: Valahová kötődni kell… i. m, 5. 
 50 A megtestesülés III. 2009. 
 51 Kép-szó, 2004. 99.
 52 Két írása megjelent a folyóiratban: Képelemzés egy készülő képhez. 1978/3. 92–93. és Megyei 

amatőr tárlat 1978. 1978/6. 91–92., továbbá tíz művének (két Ady-illusztráció és a többi fest-
mény) a reprodukciója. Első írása másodéves korában jelent meg Szegeden, az aktuális megyei 
képzőművészeti kiállításról: Hozzászólás a megyei képzőművészeti kiállításhoz. Délmagyaror-
szág, 1951. okt. 14. 6. 

Vörös homok, 1976, olaj, 68×116 cm (Déri Múzeum, Debrecen)
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János által hirdetett tájképfestési ideált, amely a táj lelkét inkább, mint a külsejét”53 
kísérli megjeleníteni. Vörös homok című festménye az V. országos Nyári Tárlaton, 
Debrecenben nívódíjat kapott, ebből az apropóból a cikkíró megjegyzi még, hogy 
a festő „emlékvilága elsősorban az Alföldhöz, a bihari tájhoz kapcsolódik, de az 
élményvilág másik része a kor legfontosabb kérdéseihez”.54 

Az állítás első felét maga az alkotó még évek múlva is megerősíti: „Ha tájképet 
festek, ma is a bihari táj motívumaiból élek, ha behunyom a szemem és elképzelek 
egy tájat, a bihari részletek jelennek meg előttem.” S valóban, bizonyos társadalmi 
problémák is megjelennek a műveiben, amelyek ugyancsak átalakulóban vannak. 
„Engem a gesztusok szemantikai tartalma érdekel újabban. Ezért is jelenik meg 
majdnem minden képemen egy alak. Az egyik csellós képem címe: Új Prometheusz. 
Meggyőződésem, hogy aki ma, a fogaskerekes civilizáció korában igazi muzsikus, 

 53 Sz. Kürti Katalin: A bihari táj és az ember szeretete. Bényi Árpád kiállításáról. Hajdú-bihari 
Napló, 1974. okt. 31. 5. Uő: Bényi Árpád kiállítása a Medgyessy Teremben. Hajdú-bihari Nap-
ló, 1975. jún. 20. 5. Tanulmánya: Bényi Árpád művészete… i. m., 321–327. 

 54 Szabó Ernő: A hét portréja. A festőművész. Hajdú-bihari Napló, 1976. aug. 29. 9. 

Tisza-tó II., 1998, farost, olaj, 60×80 cm (Mgt., Bp.)
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az prometheuszi tettet hajt végre.”55 Határozott lépést tett az ábrázoló elemek elha-
gyása útján, és egyre erőteljesebben a faktúra, a festői gesztusok milyensége, hang-
súlyai érdeklik. „Évek óta egy képet festek, a muzsikust. […] Engem legkevésbé 
maga a muzsikus érdekel. Sokkal inkább szeretnék egy sárga foltban éltetni egy 
képet. Ahhoz, hogy egy vörös élni tudjon, megfelelő színekre – sárgára, rózsaszín-
re, narancsra – van szükség a környezetében. […] Ez az alak lehetne festő is, de a 
muzsikus erősebb jelkép. Azt a fájdalmas felismerést festem újra és újra, hogy a 
muzsikusra, vagyis a művészre szüksége van a világnak.”56 Tehát a művészetek tár-
sadalmi szükségességéig jutott el a tájképek és csendéletek mellett létrehozott zenei 
témájú képcsoportjával. 

 55 Bakó Endre: „A gesztusok érdekelnek”. Beszélgetés Bényi Árpád festőművésszel. Hajdú-biha-
ri Napló, 1979. aug. 3. 4. 

 56 Bakó Endre: A Napló tárlata. Bényi Árpád. Hajdú-bihari Napló, 1981. nov. 7. 7. Elemző írás 
Bényi életművéről: Kustárné Almási Zsuzsanna: Kollégiumi művészportré: Bényi Árpád. Stu-
dia. Debreceni Teológiai Tanulmányok, 2016/1. 37–50. 

Zene és kép, 1999, farost, olaj, 60×80 cm
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A 773 (több helyen: 792) magányos-kiszolgáltatott börtönéjszaka letelte után is 
szinte folyamatosan próbált szembenézni művekben a börtönemlékeivel, a forrada-
lommal és szabadságharccal (börtönfirkák, Déry Tibort megidéző arcképek, kom-
pozíciók, Nagy Imre-arcképek stb.). De ugyanígy küzd szüntelenül a napi valóság 
keresztjére feszített, jobbítani akarás fűtötte indulataival. Bényi Árpádot kitartóvá, 
hajlíthatatlanul következetessé gyúrta egyéni sorsa. Alkotóművészeti munkálkodá-
sához társuló tanári hivatása kiegészült és gazdagodott egyfajta egyéni művészetel-
méleti munkálkodással is. 

Vizuális művészetet oktató pedagógusként (általános iskolától a nyíregyházi főis-
kolai rajztanszék vezetéséig, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem művé-
szettörténetet előadó tanáráig) is a képzőművészeti kultúra, a saját példaképei (csak 
a XX. századiakból Van Gogh, Henri Matisse, Pablo Picasso, Csontváry Kosztka 
Tivadar, Kondor Béla) legfontosabb műveinek, s az azokból kifejlő művészeti szem-
léletnek az átadása vezérelte. Egy sajátos látás és láttatni akarás. Művek, fontos 
alkotások minél szuggesztívebb bevésése a hallgató, a tanítvány tudatába. Bényi e 
sajátos interpretációs gondolkodásmódját, azt a metódust, ahogyan a képeket kísérli 
meg leírni/megidézni, a hallgatók elé fölmutatni: azt ő a börtönben, cellamagány-
ban gyakorolta, munkálta ki. Ugyanis a börtönben fejlesztette, erősítette képzelete 
hálójára vizuális memóriáját. Ahogy ő megfogalmazta: „A kép megragadásának 
ez az eszköze, amivel próbálom a szellemi energiák megtestesülésének, a festés fo-
lyamatának a stációit megragadni” – vallotta. Képelemzéseit, tanulmányait, kiállí-
tásmegnyitóit önálló kötetbe gyűjtve is közreadta, talán elsősorban a tanítványai-
nak tanulságul. Ennek summája: a festés, grafikák készítése mellett legalább olyan 
fontos a kiemelkedő művészettörténeti teljesítményeket, a hagyományokat ismerni 
ahhoz, hogy a saját utunk megalkotásakor, a határok, szegélyek kialakításakor is 
legyünk tudatában annak, hogy egy művészettörténeti folyamatosság fontos pontjai 
és akár alakítói is lehetünk. 
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A FESTőÁLLVÁNy ELőTT:
A SÍK ÉS TÉR KÖZÖTT

„A szomjas állvány előtt bölcs manó áll,
festéknyomokból álmodik csodákat
és ég, föld, tűz, víz sodrában botorkál
gumibottal az agg huszadik század.”57

Bényi Árpád grafikai munkásságában és festészetében egyfajta sajátos egymásutá-
niság a jellemző, mivel pályája elején elsősorban grafikával kísérletezett, és akkor 
még kisebb mértékben foglalkozott festéssel. Különféle sokszorosító eljárásokban 
fogalmazott műveket (ennek nagy előnye a több példányban történő előállítás le-
hetősége), és sokat rajzolt. „A grafika nálam megelőzött mindent. A fametszet és a 
linó szerkesztett dolog, ezt vittem át a festészetbe, ez volt a hiba. Később áttértem 
a rézkarcra, ennek oldottabb technikája jó hatással volt a festészetemre. A gondo-
lataimat mindig grafikával szedem rendbe. […] A grafikával főleg intellektuális 

 57 Bényei József: Az Utolsó Ítélet (Bényi Árpád szonettje). Hajdú-bihari Napló, 1998. június 15. 

Önarckép, 1997, 
golyóstoll, 26×21 cm
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 Kodály Zoltán-vázlat, 1980,  
golyóstoll, 10,6×11,4 cm  

(Debreceni Református Kollégium 
Múzeuma) 

Van Gogh, 1999, golyóstoll, 14,3×10,5 cm Richter emlékére V., 2002, golyóstoll

Szabó Lőrinc (vázlat), 1999, golyóstoll, 
23×16,5 cm (Debreceni Református  

Kollégium Múzeuma) 
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Madách, 1999, olaj, 40×35 cm 
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)

Láger az egész világ, 1997, litográfia, 42×55 cm

A Mester (Derkovits), 1979,  
olaj, farostlemez 46×35 cm  

(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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Kalitkaépítők, 1977, litográfia, 41×54 cm

Rácskészítők tablóképe, 1977, litográfia, 43×56 cm. Fölirata: A hálószövögető önberácsozó  
köz- és önveszélyes társaság élethű táblaképe 1977-ben XI. 27-én
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élményeimet próbálom kifejezni. […] Sok illusztrációt készítettem, elsősorban Rad-
nóti, Illyés, Babits, Szabó Lőrinc költészete érdekelt.”58 Már a Debreceni Szabad-
iskola 1949-es kiállításán rajzai, fejtanulmányai is szerepeltek. Önmagát, önarcképét 
ugyanettől az időponttól59 számos esetben megfogalmazta, fiziognómiai változásait 
hűségesen s egyre expresszívebb erővel rögzítve. Ceruzarajz arcmásain az elvárt ha-
sonlításon túl mindig a modell karaktere, a személyiség maga érdekelte. Különösen 
így van ez az általa becsült, nagyra tartott alkotóművészekről (Madách Imre60, Ko-

 58 Bakó Endre: Valahová kötődni kell… i. m.
 59 Furulyázó fiú, 1949, papír, szén, 43×29 cm, jelezve jobbra lent: BÁ 1949
 60 Bényei József: Bényi Árpád képeiről. Alföld, 1985/7. 91. 

Tömbök, 1977, 
tus, 22,5×15,5 cm
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Európa peremén, 1985, monotípia, 40×50 cm

Prometheusz, 1986, rézkarc, 32×42 cm
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Hitvitázók, 1986, 
rézkarc, 19×17 cm
(Debreceni Református  
Kollégium Múzeuma)

Könyvégetők, 1986, 
rézkarc, 19,5×16,5 cm
(Debreceni Református  
Kollégium Múzeuma)
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A civilizáció tévedései, 1988, litográfia, 36×50 cm

dály Zoltán, Szabó Lőrinc, Derkovits Gyula, Van Gogh, Richter emlékére I–V. stb.) 
születettek esetében. Grafikai munkáit61 két fő csoportba oszthatjuk: sokszorosított 
művek (fa- és linóleummetszetek, litográfiák, monotípiák, rézkarcok) és egyediek 
(golyóstoll- és tusrajzok). Megfogalmazott társadalombírálatot, rámutatott visszás 
jelenségekre litográfiái egyik csoportjával (1977: Láger az egész világ, Kalitkaké-
szítők, Rácskészítők tablóképe), míg az ugyanezen években készített tusrajzain 
természeti formákból tömbösít elvontabb, absztrahált formaképleteket (Vonalak 
játéka II-IV., Figyelő, Tömbök stb.). Monotípiái közül a Vár a vízen (Illyés Gyu-
la-illusztráció) letisztult, a költeményhez idomuló formarendjével emelkedik ki, a 
Bábel (a nagy szörny-moloch lehetetlen legyőzésére indulnak) és az Európa peremén 
pedig szimbolikus tartalmával tűnik ki. Grafikái sorából kiemelkednek a vizuális 
feszültséget hordozók. Kondor Béla-művek62 jótékony, intellektuális hatását jelö-
lően zsúfolt térkitöltésükkel, a földolgozott figurák léptékarányainak merész válto-
gatásaival (egész felületet kitöltő nagyságúak és parányiak konstellációi), a rajtuk 
lévő föliratokkal, jelmondatokkal a kifejezett mondandót erősítik vagy ellenpontoz-
zák. A tüzet az emberiség javára ellopó Prometheus mögötti kerítés fölirata: „Ellen 
Prometheus Éljen”, a kompozíció bal fölső sarkában golgota két üres kereszttel és 
három parányi figura cipelte „Feszítsd meg” föliratú táblával. A Hitvitázók című 

 61 Bényi Árpád grafikái. Katalógus. Debrecen, 2009. 
 62 Kondor Béla (1931–1972) oeuvre-katalógus. Szerk.: Bolgár Kálmán és Nagy T. Katalin. Bp., 

Magyar Nemzeti Galéria, 1984.
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Folt a térben, 1990, 
tus, 15,5×10,5 cm

darabon páncélos, dárdás lovagok magasodnak a kiegyenesített kaszás, elszánt job-
bágyok (a nép) fölé, köztük fölirat: „Aki fegyvert fog fegyver által vesszen!!!!!”, fö-
lötte pajzs formán kettős kereszt, mellette: „Csak e jelben idvezülsz”, ez a hitvallás 
egyértelmű kinyilvánítása. A Könyvégetők képsorát a könyvlapok két szélére kom-
ponálta: balról szorgalmas kódexíró középkori barát, jobbról az erőszakot megtes-
tesítő, páncélba öltözött figura készül tűzbe vetni a Kommunista kiáltványt Marx 
arcképével, rajta „Kísértet járja be Európát!”. A Bürokraták és A civilizáció tévedé-
sei („Táppénzellenőr Bérelszámoló” groteszk figurái s a reménytelenül sorban álló 
tömeg ellentéte) című munkáin ismét az erős társadalombírálathoz talált adekvát 
formai kifejező eszközöket. Tusrajzai egyre inkább a formaelemzések és a debreceni 
természeti környezet (a Nagyerdő) egyes kiemelkedő részleteinek (fák, facsoportok) 
elemző, strukturális bemutatását vállalják (Folt a térben, Vonalak fehérben, A fa 
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A KLTE előtti tölgy, 2000, golyóstoll, 17×20,5 cm

Nagyerdő, 1986, rézkarc, 20×30 cm
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játéka, Fák stb.). Rajzai ugyanakkor egy-egy kompozíciós ötlet végiggondolásában, 
festményei formarendjének a kiérlelésében is segítették. Előtanulmányok, ötletföl-
vetések, élményrögzítések (elsősorban tájélményeknél) egyaránt lehetnek. Bényi Ár-
pád grafikái és rajzai megjelentek kiállításokon, például az 1966-os betiltott tárlata 
anyagában tizennégy metszete, a lublini kiállításán63 tizenöt monotípiát és három 
linóleummetszetet mutatott be. „Továbbra is a grafikai munkássága látszik jelentő-
sebbnek” jegyezte föl Simon Zoltán 1973-ban.64 A Csokonai-díjjal frissen kitünte-
tett Bényit grafikusként aposztrofálja Szabó Ernő 1976-ban, s fölsorolja a legutóbbi 
rézkarcait: Prometheus, Prometheus érkezése, Ikarusz és Daidalosz, Kondor Béla 
emlékére.65 Grafikáiból összeállított önálló kiállításokat csak a halála után, 2008-
tól rendeznek. Grafikái ihletéséből verseskötet is született.66

 63 Bényi Árpád – grafika, Szabó László – grafika, Topor András – malarstwo. Katalógus. Lublin, 
Galeria BWA, 1973. 

 64 Simon Zoltán: Egy kiállítás visszhangja. Tények és elvek. Alföld, 1973/3. 61–65. 
 65 Szabó Ernő: Csokonai-díjasok, 1976. Bényi Árpád. Hajdú-bihari Napló, 1976. okt. 26. 5. Az 

utóbbi években több kiállítást rendeztek Bényi grafikáiból: Berettyóújfalu, 2017. május.
 66 Rácsok és virágok. Vitéz Ferenc versei Bényi Árpád grafikáihoz. Debrecen, Néző Pont, 2016. 

A versek mellett Bényi huszonöt grafikája is megjelent.

Daltalan táj, 2002, farost, olaj, 78×90 cm
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Mozaik, 1968, 1×9 méter, 
Ravatalozó, Berettyóújfalu

Bényi Árpád 
(a kép jobb szélén) és 

a mozaik készítésében 
résztvevő szakkörösei

Festészetében hagyományos műfajokban (tájkép, portré, figurális/alakos kompo-
zíció) születtek a művei, ám egyéniségének sajátos jegyei mindegyik esetben kitapint-
hatók. Tájképeit a helyi, korábban idézett kritika az alföldi festészet továbbfejlesztési 
lehetőségeiként próbálta beállítani. A festő maga vallotta – ahogyan már idéztük –, 
ha tájképet fest, mindig a bihari táj képe idéződik elé. Legkorábbi tájképei közvet-
lenebb tájélményeit fogalmazzák,67 míg alkotói ívén előrehaladva egyre elvontabb 
és átírtabb lett a kompozíciók formarendje. Az alföldi festészet, vagy festő az Al-

 67 A közvetlen tájélmények elsősorban a nyári művésztelepeken eleve adottság a számára – Haj-
dúböszörménytől a tokajin át a Berekfürdői Művésztelepig. Többször nyilatkozta Bényi, hogy 
a hatvanas években grafikái a Kortársban (1969/11. 1752., 1970/7. 1204.) és a Valóságban 
(1964/7. 15., 1964/10. 73.) jelentek meg. Az Alföld 1978. 3. számában tizenkét grafikáját kö-
zölték. Az 1970-es évtizedben két Ady-illusztrációja és nyolc festménye jelent még meg szintén 
az Alföld folyóiratban. Alföld repertórium 1970–1979. Összeállította: Sebők Vilma. Debre-
cen, Megyei Könyvtár, 1981. 37. 
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A ravatalozó mozaikjának 
részlete

Bényi Árpád a műtermében festi a Karnevál című pannóját, 1996
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Csend I., 2003, olaj, 50×70 cm

földön dilemmáját villantja föl, hogy a MoDEM Alföldi festészet kiállítása mellett 
a Hajdú-Biharban dolgozott alkotók Alföld-képei (Bényi Árpád, Bíró Lajos, Móré 
Mihály stb.) a Kölcsey Központ Bényi Árpád Termében68 külön szerepeltek, ezzel azt 
a látszatot keltve, mintha ők a nagy kiállításban bemutatottakhoz képest csak alig, 
vagy kevésbé lennének alföldi festők.69 Bényi tájfestményeinek az alföldiségét a hely 
inspirációja, a kor- és napszakváltozásokra való rácsodálkozás, a táji elemeknek a 
vélt egyhangúságban is sokszínű változatossága határozza meg.70 A leggyakrabban 
alkalmazott alföldi képtípus (alacsony horizont fölé boruló ég) mellett szemlézve 
Bényi műveit első látásra nyilvánvaló, hogy ő a horizontot a képmagasság három-

 68 2007-ben nevezték el róla a kiállítótermet. 
 69 Még a legalföldibbnek vélhető debreceni festőről, Holló Lászlóról is megfogalmazódott ilyen 

szentencia: „Holló László sorsában vált »alföldi festő«-vé”. Kovács Péter: Holló László és az 
alföldi festészet problémája. In: Holló László Kossuth-díjas festőművész születése 100. évfor-
dulója alkalmából a Déri Múzeumban rendezett emlékülés 1987. március 5. Debrecen, 1988. 
Különnyomat a Déri Múzeum 1987. évi évkönyvéből. 421–424. Az ellentmondásosan használt 
fogalom tisztázására talán a centenáriumi Tornyai János-kiállítás (2019. január) és a hozzá 
kapcsolódó rendezvények adhatnak majd kielégítő választ. 

 70 Erdélyben telt gyermekkorának, első tizenhárom évének tájélményei nem jutottak el a képi 
megfogalmazásig. 
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negyedénél jelöli ki, nyilvánvalóan azért, hogy az előtér történéseit, formaképleteit 
hangsúlyosan modellezze (például Tisza-tó 1998). Tájképeiben71 a motívumredukció 
következményeként egy-egy jellegzetesen megmunkált részlet kerül a centrumba, és 
a fölfokozott színstruktúra (erős vörösek, világító kékek stb.) lesz az elsődleges kife-
jező. olykor a látványelemek megjelenítése csupán apropó arra, hogy az állapotok, 
érzetek élénk színek harmóniájába ölelkezve mutatkozhassanak meg (Nyárutó 1976, 
Tavaszi zsongás 1994, 2002: Daltalan táj, Az erdő sebei, A Nagyerdő szélén, Vérző 
fák, Kilátás a tóra 2003). Vannak olyan kompozíciói, amelyekben a hagyományos 
csendéleti elemek magas horizonton megvont tájrészlet előtt, a kint és bent egybefo-
nódottságában fogalmazódnak meg (például Kilátás a tóra, 2003). 

Műfajai között kell említeni két muráliáját, amelyek kétféle szemléletet tükröz-
nek. A berettyóújfalui ravatalozó homlokfalán72 megvalósított mű jelek mértéktar-
tóan kiegyensúlyozott együttese; életfából hajlított pálcikaformákká stilizált mo-
tívumok kétoldalt két spirális formaképletet kereteznek. Az elvont, az absztrakt 
művészet iránti érdeklődésének és elkötelezettségének az életműben ez a legfonto-
sabb megnyilvánulása, néhány rokon formarendű rajza mellett. A másik figurális 

 71 „Évente öt-hat tájképet csinálok, s egész évben belőlük élek.” Dombi Margit: i. m. 
 72 Kő-mozaik, 1×9 méter, jelzés nélkül. Készült 1968-ban a rajz szakkörös diákjai segítségével 

1965. Sz. Kürti Katalin: Köztéri szobrok és épületdíszítő alkotások Debrecenben és Hajdú-Bi-
harban. Debrecen, 1977. 

A semmi határán, olaj, 50×70 cm, 2006
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Emlékezés a Mesterre (Van Gogh), 1997, farost, olaj, 80×60 cm, 
jelezve balra lent: Bényi Árpád 97
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alkotás – Karnevál, 1996 – a debreceni Aranybika Szállodában73 két meghatározó 
debreceni városképi elem, a megrendelő, az Aranybika épülete és a városjelképpé ne-
mesült Nagytemplom előterébe karneváli, forgó, táncoló és zenélő figurák jókedvű 
mókázását idézte meg. Ez a várost az utóbbi évtizedekben ugyancsak jelképező sajá-
tos virágkarneváli hangulat (virágkocsi is szerepel a kompozíción) megelevenítése is. 

A csendélet Bényi legkomplexebb és a leginkább saját elképzelése szerint alakított 
festészeti műfaja. Csendéletei egyik főszereplője a virág, amelyet így határozott meg 
a festő: „A virág a csendben számomra az elveszett Paradicsom emlékét idézi. Az 
évmilliókkal korábbi dimenzió, egy másféle és boldogabb emberlét itt felejtett tanú-
ja.”74 Párizsi tanulmányútjáról nyilatkozta, hogy „elsősorban Matisse, Picasso kép-
szerkesztése, térábrázolása hatott rám”.75 S ha még ehhez hozzátesszük azt a fontos 
mondatát, hogy „engem a gesztusok szemantikai tartalma érdekel újabban”,76 ak-
kor a képalkotása kiforrott periódusának rugóit, összetevőit érzékelhetjük. Tárgyai, 

 73 Az épület tervező-építészéről, a Hajós Alfrédről elnevezett teremben helyezték el. Arany La-
jos–Vitéz Ferenc: Történelem a Bikában. Hajdú-bihari Napló, 1997. május 24. Vasárnap c. 
melléklet 3. 

 74 Vitéz Ferenc: Beleébred egy boldog kiterjedésbe. Karnevál (Debrecen), 1995. aug. 20.
 75 Szabó Ernő: A hét portréja. A festőművész. Hajdú-bihari Napló, 1976. aug. 29. 9. 
 76 Bakó Endre: „A gesztusok érdekelnek”… i. m.

A kultúra temetése, olaj, 60×80 cm, 2004
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képi elemei árnyéktalanul (a hagyományos képalkotásból a tárgyak árnyékolását 
elvetette), reflexek nélkül, a maguk festett valóságában, az egymás mellé rendeltsé-
gük textúrájában, fölfokozott világító színükkel fejezik ki a rájuk bízott harmóniá-
kat vagy megbomlott egyensúlyokat. A bent és kint (egész magas horizontig emelt 
tájrészletig akár, például Daltalan táj 2002, Kilátás a tóra 2003, Burjánzás 2004) 
szerves együvé tartozását vagy éppen kemény ellentmondásosságát, a fölhasznált 
tárgyak békés egymás mellettiségét vagy feszültséget involváló karakterét emeli ki. 
Amikor a csendélet tárgyainak nyugalmi együttállását festi, a festék fölrakásának 
izgatott, helyenként indulatos módja önmagában feszültségkeltővé, expresszivitást 
fokozóvá válik (2003: Csend I., Virágok, Vörös csendélet stb.). Amikor pedig a har-
móniába konfliktusok, emberi vagy társadalmi ellentmondások is beszüremkednek, 
akkor a vörösek-kékek színhúsába súlyos feketék tömörödnek (például 2005: Ka-
tarzis, Földindulás, Téboly, 2006: Földünk sebei, Madárhalál, A semmi határán).

Vannak olyan, enteriőrbe helyezett csendéletei, amelyek tartalmaznak arcmáso-
kat is. Ezeknek jobbára keletkezett rajzelőzménye, amelyeken elsődlegesen forma- 
és jellemelemzés, a karakter megtalálása és bemutatása a célja. Szabó Lőrinc, Déry 
Tibor és Nagy Imre portré-előkészítéseként több rajzot, vázlatot is készített. Ugyan-
akkor nem mindegyik ilyen típusú rajzából lett arckép (Kodály Zoltán 1980, Gróf 
Teleki Pál 1986, Richter emlékére I–V. 2002). Megrendelésre is készültek arcképei, 
volt olyan, amelyik két példányban is.77 „Ady Endre,78 Krúdy Gyula, Bartók Béla, 
Németh László, Illyés Gyula portréját festettem meg, na és Szabó Lőrincét. […]  
A sorozatot folytatni akarom” – vallotta 1981-ben.79 „A fiatal és melankolikus 
Szép Ernőt ábrázoló portréja”80 a II. Nemzetközi Cívis Művésztelepen készült, s 
került kiállításba Hajdúszoboszlón. A számára fontos kortársait is szívesen örö-
kítette meg (Székelyhidi Ágoston, Csoóri Sándor, Ujváry Zoltán81 stb.). A port-
réi egyik csoportjában a jobbára kisméretű arcmások mintegy idézetként jelen-
nek meg. Könyvborító nagyságú formaelemre emlékeztető karakterképeit az 
ábrázoltak szellemi/művészeti teljesítményeként megidézett, az őket, művésze-
tüket jellemző tárgyak hitelesítik. Festőjük az érzelmi tartalmak mellett az áb-
rázoltak és saját művészetét is szellemi teherbírásúnak, intellektuális tartalmú-
nak, fontos teljesítménynek tételezi [Emlékezés a mesterre (Van Gogh), 1997,82 
Csend élet repróval – Oskar Kokoschka 2005 stb.]. Figurális, enteriőrképeinek 
legfontosabb csoportját a zenészkompozíciói alkotják, amelyekben személyes vo-

 77 Bessenyei Györgyöt megfestette testőregyenruhában, s mivel a megrendelő mégsem így képzel-
te, második alkalommal bihari remeteként ábrázolta. 

 78 Ady-portréja, a Debreceni Ady-mesék ki volt állítva az 1997. évi Hajdú-Bihar megyei őszi tár-
laton. Reprodukálva: Hajdú-bihari Napló, 1997. nov. 27. 10. 

 79 Bakó Endre: A Napló tárlata. Bényi Árpád… i. m., 1981. nov. 7. 
 80 Éles Csaba: Hagyománytisztelet és szabadságeszmény. Hajdú-bihari Napló, 1997. jún. 17. 10. 

Az íráshoz reprodukálták Bényi Szép Ernő-festményét. 
 81 Ki ecsettel, ki kamerával, ki tollal: Ujváry Zoltán nyolcvanéves. Szerk.: Lovas Kiss Antal. Deb-

recen, 2012. Munkahelyének, a nyíregyházi főiskolának megfestette a tanszékvezetők portréit. 
 82 Sümegi György: Adalékok a Van Gogh-hatáshoz. Írott és festett hommage-ok. Műértő, 2007. 

febr., 8. 
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Sorsok, 2006, olaj, 70×70 cm

násokkal telített művész-zenész szimbólumot teremtett (Hattyúdal 1997, Zene 
és kép 1999, Muzsika 2002, A kultúra temetése 2004, Sorsok 2006). Arcképei 
sorában különálló csoportot képeznek önarcképei rajzi és festő megfogalmazá-
sokban. Közülük is kiemelkedik az utolsó, a 2006-ban fogalmazott: megtört, ám 
éber-konokul figyelő tekintettel az életkereszt(je) árnyékában (Önarckép 2006). 

Bényi Árpád képzőművészeti életművében83 önálló, fajsúlyos csoportot képez-
nek azok a munkái, amelyek az 1956-os forradalom emlékét idézve annak az át-
élt lényegét próbálták vizuálisan láthatóvá tenni. A hozzá hasonlóan börtönviselt 

 83 Sümegi György: Bényi Árpád festményei előtt. Székelyföld, 2008/1. 135–138. 
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Önarckép, 2006, farost, olaj, 70×46 cm
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képzőművészek (Bíró Lajos,84 Kováts 
Albert, Karátson Gábor) a börtönévek 
után alig, vagy csupán minimálisan, 
egy-egy mű létrehozásáig idézték meg 
vizuálisan a forradalmat, míg Bényit a 
börtönévek, valamint az 1966-os betil-
tása után is intenzíven foglalkoztatta a 
forradalom és börtönévei kitörölhetet-
len emléke. A társadalmi jelenségeket 
kritizáló, vagy középkori figurális lap-
jain (például Könyvégetők, Hitvitázók) 
már egyértelműek az utalások és az át-
hallások. Bényit erősen foglalkoztatta a 
forradalom festői kifejezhetőségének a 
kérdése, de „az első pillanattól tudtam, 
hogy én ötvenhatról, a börtönről iga-
zán festeni nem tudnék. Ezt az élményt 
Kondor Béla félelmetesen megfestette. 
Én a börtön utáni években még egy je-

lentéktelen figura voltam, s megfestettem valamit, amit fél év múlva megláttam 
Kondornál.”85 Legelőször 1969-ben rajzban86 próbálta megfogalmazni Déry Tibor 
arcmását, ez konkrét élményre utal vissza: „Egy időben voltam Déryvel a börtön-
ben, szinte minden írása megvolt. Akinek volt füle a hallásra, értette, hogy miért. 
Egyszer találkoztam vele a börtönorvosnál.”87 Déry a legismertebb börtönviselt író, 
akinek a személye és arca Bényi számára emblematikus jelentőségű. Rajzokon és 
festményeken kísérletezett arcának/habitusának a megrögzítésével, a személyes em-
léken kívül fényképet is használhatott a munkához. A rajzokon a reális és tárgysze-
rű arc fölmutatása a cél, azonban a festményeken már elvontabb és szimbolikus a 
fogalmazása. A sorozat legismertebb kompozícióján, az Egy fej a Golgotánál 1987 
című,88 zöld kabátos mellképen az író haja és a föléje festett szögesdrót piros, a port-

 84 Bíró Lajosnak a börtönévekben készült rajzai és plasztikai munkái egyediek és unikálisak. Er-
ről lásd a nyilatkozatát: Bíró Lajos börtönévei és börtönmunkái. Kép-szó, 2004. 70–80., Sü-
megi György: 1956 Képtára… i. m., 28–29., 65–66. 

 85 Cs. Nagy Ibolya: i. m. Kondornak a forradalomhoz kapcsolódó műveiről: Hornyik Sándor:  
Az apokalipszis motorosa. Káosz és rendszer Kondor Béla világában. In: Forradalmár, pró-
féta, melós. Kondor Béla művészete. Szerk.: Farkas Zsófia. Katalógus. Debrecen, MoDEM 
Modern és Kortárs Művészeti Központ, 2012; Sümegi György: Kondor Béla és az 1956-os 
forradalom. Forrás, 2014. március, 121–127. 

 86 Déry Tibor 1969, papír, golyóstoll, 20,5×19 cm, jelezve jobbra lent: ÁB 1969, Déry Tibor 
1988, papír, tus, 21×14 cm, jelezve jobbra lent: BÁ (Bényi Árpád hagyatéka).

 87 Bényi Árpád szóbeli emlékezése a szerzőnek, Debrecen, 2006. október. Özv. Bényi Árpádné 
még hozzátette 2009 áprilisában: „Séta közben is látta a börtönben Déryt. Mindig beszélgettek 
róla az irodalomértő Kovács Nándorral.” 

 88 Reprodukálva: Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I. Főszerk.: Fitz Péter. Bp., Enciklopédia 
Kiadó, 1999. 221. További két Déry-festménye a Déri Múzeum gyűjteményében található. 

Déry Tibor, 1988, tusrajz, 21×14 cm
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Rácsok alatt, olaj, farost, 80×60 cm, jelezve balra lent: Bényi Árpád (Déri Múzeum)
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Egy fej a Golgotánál (Déry Tibor), 1987, farost, olaj, 45×35 cm, 
jelezve jobbra lent: Bényi Árpád (Mgt., Bp.)
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Nagy Imre utolsó órája, 2000, farost, olaj, 70×50 cm (Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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A halálra ítélt, 2006, farost, olaj, 70×50 cm
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ré háttere sárgás törtfehér, s így a nemzeti színekre utalást kompozíciós elemként, 
szinte protestáló színsűrítményként tételezhetjük. Bényi Árpád Déry-portréi, rajz- és 
festményarcképei adekvátan, fiziognómiai hitelességgel idézik meg médiumként az 
írót, hogy arcképei a festő börtönéveiből is képesek legyenek minél többet hordoz-
ni, expresszíven megjeleníteni.89 A forradalom szereplői közül Nagy Imre arcmását 
ugyancsak több rajzon és festményen igyekezett megfogalmazni. Az utolsó szó jogán 
elmondott beszédekor rögzített fényképe ihletésében fogalmazott portréja: sorsjel-
kép, a forradalommal azonosuló felelős ember mementója.90 Október 1986 című 
rézkarca (zászlókat, pálmaágakat magasba tartó tömeg) a forradalom 30. évfordu-
lójára készülhetett.91 Börtönemlékek 1999 című tusrajzán92 huszonegy karakteres, 
számára bizonyosan emlékezetes, évtizedek múltán is fölidézhető arcot rögzített 
fél-, háromnegyed profilban és szemben nézetben. A Börtönfirkák rajzsorozatának 
több darabján növények egymásba gabalyodó vagy széttartó formaalakzatai drámai 
feszültséget keltő jellegét figyelhetjük meg. A sorozat harmadik lapja vízszintes és 
függőleges formatalálkozásánál szögesdrót gombolyag. A szögesdrót Bényinél sajá-

 89 Sümegi György: Bényi Árpád Déry Tibor-portréi. Magyar Szemle, 2010. okt., 150–151. 
Ikonográfiailag közeli rokonságban van Nagy Lászlónak a 80 éves Déryről készült arcmásával. 
Botka Ferenc: Déry Tibor és Nagy László. In: „Inkarnáció ezüstben”. Tanulmányok Nagy 
Lászlóról. Szerk.: Tasi József. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1996. 87–101. 

 90 Egyik Nagy Imre-portréját 2006-ban ajándékozta Nagy Imre szülővárosa, Kaposvár Polgár-
mesteri Hivatalának. 

 91 Kiállítva: Rejt, jel, képek ’56. A forradalom titkos művészete, Magyar Nemzeti Múzeum, 
2016. A tárlat katalógusában reprodukálva. 

 92  Papír, tus, 20×10 cm, jelezve jobbra lent: BÁ 1999.

Október, 1986, 
rézkarc, 15×16 cm
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Börtönemlékek, 1999, 
tusrajz, 20×10 cm
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tos kifejező erővel bír, ugyanis az Erőltetett meneten jelent meg először, majd az 
1956-ban plakáttá szerkesztett Golgota fametszetén, s itt, a Börtönfirkákban93 újra 
fölbukkant, rácsokkal is kombinálva. „Az én rácsaim között már virágok is vannak. 
[…] Nálam már összemosódik az a fal, amit a börtönben raktak körém, s a virágok 
jelenlétében az a fal, amit magam vontam magam köré. Jelen vannak az 1956 utáni 
rácsok a Déry Tibor-portrén, de ott a rács és a drótkerítés a megfeszített Krisztus 
mögött is, utalva arra, hogy nem csak a golgotai Krisztusra gondolok, hanem az 1956 
után megfeszítettekre is.”94 A szögesdrótmotívum erőteljes jelenlétét regisztrálhatjuk 
az 1956-os forradalom emlékét és emlékhelyeit megjeleníteni szándékozó sorozatát 
tervező előtusrajzokban is (Elfelejtett temető, Karóba húzott madarak, Embertelen-
ség idején stb.). A vonal önkívülete lapon már-már sajátos kalligráfiává módosítja. 
Az 1990-es évek végén festett Mementó festménye95 (vörös-kék színtorlódások köze-
pén fekete folt, vörös szalaggal átlósan áthúzva) mintha előkészítője lenne az akkor-

 93 A sorozat vagy sorozatok egyes darabjait az 1990-es évek végétől több Bényiről szóló írás, 
interjú mellett közölték. Például Öt perc, 1997 kötetben, Bényi 1956-os visszaemlékezését is 
tartalmazó kötetben három, montázstechnikával készített börtönfirkája jelent meg. 

 94 K. L. (Körmendi Lajos): Börtönről, pipacsról, golgotáról. Kunsági nosztalgiák. Jászkun Króni-
ka, 1996. jan. 21. 

 95 Farost, olaj, 70×50 cm

Börtönfirkák, III., 1997, tusrajz, 21×29,6 cm
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Börtönfirkák, IV., 1997, tusrajz, 21×29,6 cm

tól 2006-ig elkészített sorozatának.96 Az együttesre úgy is tekinthetünk, mint festé-
szeti törekvései, színhasználata, kompozíciós eredményei összefoglalójára, az életmű 
végső mérlegére, egyik legmeghatározóbb életélménye festőművészi összegzésére. 

Az 1956-os sorozat első négy festménye (Bezárt világ, Mementó ’56, Rácsok 
mögött, A láger emléke) egyértelműsíti, hogy az ablakot börtönráccsal azonosítja, 
a börtönt pedig lágerrel. Ezeken a börtönrács mellett erőteljesen használt szöges-
drótmotívum97 utal a rabságra, az elnyomatásra. A szocialista képzőművészet jel-
képeként is meghatározott motívumot itt a visszájára fordította Bényi. Műveiben e 
motívum is átesett egyfajta belső fejlődésen: az Erőltetett menet és a Golgota met-
szetein a maga konkrétságában jelenik meg, a festménysorozatban először ablakrács 
kombinációjával komplex motívumként, a következőkön pedig gomolygó, szétszá-
lazódó duktusként vagy újra összesűrűsöső-tömörödő súlyos, sebző csomóként.  

 96 Egyrészt az a húsz festmény, amely Bényi Árpád 2006-os kiállítása megnyitóján Debrecen váro-
sának, Kósa Lajos polgármesternek adományozott és még további, ebbe a tematikába sorolódó 
művek, összesen mintegy harminc-harmincöt kompozíciója. 

 97 A szögesdrót először az első világháború képein jelent meg (például Szalay Lajos: Háború 
1918), a rabság, az elnyomatás szimbólumaként (Derkovits Gyula: Kivégzés 1932). A koncent-
rációs táborok legelterjedtebb attribútuma. A második világháború után nemcsak a börtön 
jelképe, hanem minden korábbinál erőteljesebben utal a rabságra. Aradi Nóra: A szocialista 
képzőművészet jelképei. Bp., Kossuth–Corvina, 1974. 228–229. 
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A sorozat meghatározó, vezető színe a vért és forradalmat jelképező vörös, az egé-
szet egy színskálában tartja, ám a drámai jelleget a sötét (fekete, kék) színeknek a 
vörössel kontrasztba állításával s a fölhasznált motívumok ütköztetésével éri el. Az 
egész kollekció eszmei kiindulópontja az átélt börtönidők, a szenvedés megjelení-
tésén túl a forradalom emlékidézése, az eseménysor méltatlan megbélyegzettsége 
fölötti indulatos fölháborodás, a sírjaikban is vádló eltemetettekre (301-es parcel-
la, lásd 158. old.) való emlékezés. Vagyis a személyes motiváció az egész nemzetet 
érintően kiszélesedik. A rácsablak, szögesdrót, temetői fejfák konkrét, motivikusan 
fölismerhető jelenléte mellett egyetlen figurális kompozíciója: töviskoronás Krisz-
tus-arcba foglalt mementó, az 56-ra utaló számokkal (7×8) megerősítve. Az 1956-
os forradalmat képzőművészeti főiskolai hallgatóként Budapesten nemzetőrként 
átélők közül Ambrus Győző (1935) és Csizmadia Zoltán (1933) az a két alkotó, 
akik a forradalom után keletkezett, primer élményeiket földolgozó alkotásaik után 
a forradalom 60. évfordulója előtt újabb képsorozatot készítettek. Ambrus Győző 
tizenegy akvarellje az általa átélt események és közvetlen helyszíni tapasztalatok 
több évtizeddel későbbi, ám mégis adekvát megidézője.98 Csizmadia Zoltán Fest-
mények ’56-ról tizennyolc figurális pasztell- és olajképe a konkrét szereplők és az 
elvontabb, általánosítottabb, szimbolikus hősökké emelt figurák kissé heroizáló 

 98 Ambrus Győző: „A pincékben, nagy szénhalmok között másztunk át a sötétségben”. In: Ciszterci 
tanúságtétel a kommunista diktatúrában. Főszerk.: Turócziné Pesty Ágnes. Bp., 2017. 222–229. 

A vonal önkívülete, 1999, tus, 24×33,7 cm
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Ötvenhat emlékére, 1999, olaj, 80×60 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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megfogalmazása.99 Bényi Árpád 2000–2006 között keletkezett ’56-os képsorozatai 
azt mutatják, hogy személyes érintettségét a művekbe tudta beleszőni. 

Első, felületes ránézésre is szembetűnő jellegzetessége e Bényi-festményeknek, 
hogy indulatok, színek, anyagok egymásnak feszülései, végletes gyűrődések terepei. 
Indulati kisülések következménye a festékalakítás módjának, milyenségének közvet-
len megnyilvánulása. A művészetét ismerők még azt is jól érzékelhetik, hogy koráb-
bi figurális alkotásai után absztrakt festékfoltok tűnnek föl. S ezeknek a festékeknek 
van egyfajta sűrűsödő-csomósodó, erősödő vagy lazulva, itt-ott enerváltan szétte-
rülő jellege is, amit az egyéniség szívhangjai határoznak meg. „Művészete most a tu-
dat alatti képzetek és traumák, közvetlen és expresszív kifejezési formáinak ad teret. 
[…] Absztrakt expresszionizmust idéző drámai hangvételéből”100 jól kitűnik az is, 
hogy az átélt történelem tanulságaiból leszűrt, személyessé tett feszültségek ábrázo-
lását vállalja, belső világa kivetítését,101 önmaga megfogalmazását, festménybe írá-
sát. Korábban apropó, tárgyi hivatkozás, valamilyen fölismerhető képgyök (csend-
élet, táj, arckép stb.) kellett mindehhez. Utolsó alkotói periódusában viszont Bényi 
a valóságelemek konkrétuma nélküli, csak a színekkel, a színek megképezte forma-
képletekkel való fogalmazás mezejére jutott. „A dolgok nem egymás előtt-mögött 
rétegződnek, hanem a legyező színes káprázatával ott lebegnek a tér és a nem tér 
határán” – vallotta.102 Színmezőiben a vászonra, farostra fölhordott festékkráter, 
a síkfelületről akár centiméterekre is kiemelkedő festékcsomók Rembrandt vastag 
festékfölrakását idézik, ha az előzményszálak első művészettörténeti üteméig visz-
szahajolunk. Korunkhoz közelebbi előzményként utalhatok például Tóth Menyhért 
gazdag fakturális felületalakítására is. Bényi érzéki közvetlenségű, az ecset- (és más 
eszköz-) nyomokat is közvetlenül láttató anyagkezelésének, ennek a már-már mintá-
zó, plasztikus festékfölhordásnak az eredménye: sajátos impasto. Tehát a párhuza-
mok mellett is, a vastag, rétegesen fejlesztett, egymásba ható festékvonulatok Bényi 
egyéni leleményeként írhatók le. úgy is, hogy az ehhez szervesen társuló, ezzel kar-
öltve járó színvilága, színhasználata második szólamként erősíti a művek összhatá-
sát. Azt a különösen erősen, érzékien konkrét s nagy hatású expresszivitást, amit a 
Bényi-művek plasztikus fölülete sugároz. Bényi megfogalmazásában: „A képkeretbe 
zárt terület a sík és tér közötti létezés senkiföldje, itt a tényeknél fontosabbak a sej-
tések. Ezen a helyen esély van arra, hogy szellemünk bűnbeesés előtti tisztaságában 
legyen néhány pillanatig.” Művei – ebben az értelemben – az elveszett harmónia 
keresésének lenyomataiként is értelmezhetők.

„A kép ott szólal meg – vallja Bényi –, ahol semmivé foszlik a szó, ahol belefeled-
kezik az ecset az anyagba, ahol színröggé csomósodik az indulat. A tubusból egye-
nesen a vászonra nyomott vastag festékbarázdák mögé rejtem minden felháborodá-

 99 Csizmadia Zoltán, Csizmadia Zoltánné: ’56 magyar ifjúsága. Magánkiadás, 2016. 293–311. 
 100 Széplaky Gerda: Menekülés. XIX. Debreceni országos Nyári Tárlat (2006. aug. 6–28.) I. Deb-

receni Nemzetközi Művésztelep (2006. aug. 1–19.). Debreceni Disputa, 2006. szeptember, 
55–58. 

 101 „a sikoltozó színekben / mindig azt a csöndet kerestem én, / ami soha nem lehetett az enyém.” 
Vitéz Ferenc: úton. In: Rácsok és virágok… i. m., 42. 

 102 Bényi Árpád: Gyűrődések gondolat és anyag között. Hajdú-bihari Napló, 1997. szept. 3. 
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somat és aggodalmamat.” S valóban így van, pontos önismeretről árulkodik Bényi 
önmeghatározása: fölháborodásait és aggodalmait, vágyait és ítéleteit, megtöretett, 
de mégis létező hitét, emberi univerzumát fogalmazza képeibe, a Babits sugallta 
emberi teljességben. „Csak én birok versemnek hőse lenni, / első s utolsó mindenik 
dalomban.” Vagyis ő maga a festményein megidézett csellós, az ’56-os sorozat szen-
vedő Krisztusa, de a váltakozó arcokban, a portrékkal megjelölt, egyénített csend-
élet-enteriőr-arckép kompozícióiban az alkotóművész is (Déry Tibor, Szabó Lőrinc, 
Derkovits Gyula, oskar Kokoschka, Van Gogh, Kondor Béla stb.). 

Az alkotó sokrétegű, ám nehezen egyben tartható világot kísérelt meg láttatni. 
Mintha ököllel, lendületesen csapna szét színhalmain, mintha indulatkrátere lök-
né helyükre színcsomóit a vásznon, farostlemezen. Mintha a széthulló, darabjaira 
széteső világ az ő képein az utolsó stációban mutatkozna meg, a „minden egész 
eltörött” (Ady Endre) gyötrő fölismerésének Bényi aktualizálta állapotfölmérése-
ként. Summázatként bizonyosan kijelenthető, hogy Bényi festett képeinek lelke az 
erkölcs, a kultúráért,103 a humánus emberért való kiállás.

 „A nem-reménylés gyakran kipattantja azt a szikrát, melytől a héroszi lelkek fel-
lobbannak. A nagylelkű magyar nemzet is mindig akkor adott bizonyságot bajnoki 
nagyvolta felől, mikor lehetetlenséget kellett lehetővé tenni” – idézhetjük nagyon is 
idevágóan Csokonai Vitéz Mihályt. Debrecen és Berettyóújfalu díszpolgárának, Bé-
nyi Árpádnak a művészete egyrészt az 1956-os forradalom visual historyjának fon-
tos pillére, másrészt a magyar képzőművészet-történet, a kelet-magyarországi régió 
utóbbi fél századának meghatározó fejezetévé vált: a maga módján a lehetetlenséget 
próbálta lehetővé, vizuálisan megragadhatóvá tenni.

 103 Képzőművészeti fórumokon és a sajtóban is kiállt azon kollégái mellett, akiket sérelem ért. 
Például megvédte Potyók Tamás festőművészt az egyik munkájára rásütött giccsvádtól. Bényi 
Árpád: Gyűrődések… i. m. Berki Viola nagyméretű, a hazai mozaikművészetben is az elsők 
között jegyzett Tempefői mozaikképe lebontása, végleges raktárba helyezése miatt is tiltako-
zott. Bényi Árpád: A szétvert mozaik romjai fölött. „Tragédia történt alig száz méterre a Mun-
kácsy-trilógiától”. Hajdú-bihari Napló, 2003. ápr. 5. Ugyanerről: Pozderka Judit: Tempefői a 
helyét keresi. Debreceni Koktél, 2003. október, 116–17. 
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DoKUMENTUMoK

1. 
Dokumentumok az 1956-os forradalomhoz

1. Röplap. Követeljük (Egyetemi Ifj. Szövetség,  
Debrecen, 1956. október 22.)
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{Dokumentumok}

Röplap, Egyetemi Ifj. Szövetség, Debrecen, 1956. október 22. (MNL PML)
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„Rendkívüli kiadás!”  
Néplap, 1956. október 23. (MNL PML)

2. Rendkívüli kiadás! Néplap, Debrecen,  
1956. október 23. 
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A Községi Forradalmi Tanácsnak
Helyben

A kunhegyesi pedagógusok egységesen tiltakoznak a jelenlegi Kádár-kormány 
minden ténykedése ellen.

Véleményünk az, hogy amennyiben munkásosztályunk és egyetemi ifjúságunk 
tudott forradalmat csinálni az elmúlt évek bűnös kormánya ellen, lett volna ereje 
ahhoz is, hogy a Nagy Imre kormányát megerősítve ki tudta volna küszöbölni az 
összes reakciós befolyások érvényesülését.

Az egész ország népe okt. 23-án véres, önfeláldozó módon bebizonyította, hogy 
van ereje tiszta vizet önteni a pohárba, van ereje minden népnyúzó rendszer meg-
buktatásáért küzdeni. 

Tehát a rend helyreállítása után lett volna ereje gátat vetni minden túlkapás elé, és 
lett volna ereje megerősíteni a nép hatalmát idegen szuronyok nélkül is.

Ebből következik, hogy felesleges és bűnös lett volna újra megszólaltatni a fegy-
vereket.

Avagy Kádár kormánya nem bízott a magyar népben? Nem hitte, hogy szovjet 
szuronyok nélkül is meg tudta volna erősíteni hatalmát a nép? 

Nem lehet őszinte, nem lehet igaz egy olyan kormány, amelyik nem képes saját 
népének erejére támaszkodva rendet teremteni.

Mi, kunhegyesi pedagógusok nem akarunk magyar vért látni. Békét akarunk és 
olyan kormányt, amelyik a magyar nép bizalmát idegen tankok nélkül is bírja, olyan 
kormányt, amelyik Magyarország függetlenségét meg is tudja valósítani.

Kh., 1956. nov. 7. 
Kunhegyesi pedagógusok

3. Bényi Árpád: A Kunhegyesi pedagógusok levele  
a Községi Forradalmi Tanácsnak, 1956. nov. 7. 
(A levél a kötet 16–17. oldalán látható, alább a szövegét közöljük.)



{Sümegi györgy: Bényi Árpád festőművész}

73

(Kopott falú zeneterem. Falain szegekre aggatott hangszerek, mindenfelé felforga-
tott székek, két asztal tele újsággal és papírokkal, közöttük telefonkészülék és egy 
világvevő rádió, tetején égő petróleumlámpa.)

i. felv.

(Jelenlévők: Sz. Károly, K. Géza, K. Kálmán, Cs. Miklós, B. Gyurka és Zsitvai, 
Rónainé, hallgatják.) A rádió eszeveszett, vidám tánczenét bömböl.

Miklós: (Tenyerével indulatosan az asztalra csap, és néhány papirost 
leseper vele). 

 Csukd le! Kapcsold le! Tízezrével folyik a vér, és ez cinikusan 
bömböli szét a lárifárit. 

Karcsi: (Elzárja a gépet, és kezei újra tétlenül, élettelen semmiként lóg-
nak. A szobában kínos csönd néhány másodpercig.)

Miklós: (Rekedtes hangon töri meg a csendet.)
 Beszéltetek már Péterrel! Hallottátok, mi van Pesten! Üvegcsere-

pek, roncsok a járdán, vigasztalan hideg a szobákban, de mégis 
bizakodnak. Hisznek. 

Zsitvai: Ugyan miben? Ezekben? Ha a külföld segít, az más, abban lehet 
hinni.

Karcsi: Külföld nem segít, és ne is segítsen. Végzetes hiba volt november 
négy, sőt bűn volt szerintem az orosz tankokat ránk szabadítani, 
de megtörtént. Éppen ilyen, sőt talán még borzalmasabb lenne a 
nyugati fegyveres beavatkozás.

Zsitvai: Miért, ugyan miért?!

Károly: Szerencsétlenek! Rövidlátók! Mit gondolsz, mi lenne itt. Borzal-
mas égés, világháború.

Zsitvai: Na és, gyávák vagytok!

Károly: Józanok. Eleget tanultunk a két háborúból. Egyik sem hozott 
megoldást, minthogy soha nem is vezet megoldáshoz semmilyen 
bajból a háború!

4. Bényi Árpád: 
„Kopott falú zeneterem”, 1956 
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Zsitvai: Jó, hagyjuk azt, ami megtörtént! És szerinted mi most a megol-
dás? Várjunk? Vagy bokázzunk Kádárnak? Istenítsük, amiért sok 
ezer magyar elpusztult miatta. (Dermedt, tanácstalan csönd.)

Karcsi: (Az ablakhoz megy lassan, és háttal áll a társaságnak. Halkan 
kezdi.)

 Apámat november negyedike miatt vesztettem el. Testvérem és 
én október huszonharmadikán (és utána) harcoltunk, én itt va-
gyok, az öcsém halott. El tudod képzelni, hogy bokázzak és zász-
lót hajtsak ennek a kormánynak?! De nem ez a döntő! Szeretem 
Kádárt, vagy nem szeretem? Mellékes! Nem értek egyet azzal, 
hogy idegen fegyverrel csinálta, amit csinált! Végzetesen nagy 
véráldozatot követelt az, hogy néhány valóban fasiszta törekvést 
elfojtott. Magunk is képesek lettünk volna letörni minden reak-
ciós megmozdulást. Most már meddő dolog ezen vitázni. Nyu-
galmat és rendet kell csinálni. De olyan nyugalmat, hogy merje-
nek az emberek őszinték lenni, lehessen véleményt nyilvánítani; 
és olyan rendet, hogy a hazugságoknak ne legyen élettere.

Zsitvai: És ezt az ilyen Gál- és Molnár-féle csirkefogókkal fogjuk elérni, 
ugye?

Karcsi: Éppen ezt kell elérjük, hogy az ilyenek nélkül!

Zsitvai: Na, végre ebben egyetértünk. És ez volt idejövetelem célja is. 
Múlt héten mi itt, nyolcan megállapodtunk, hogy nem ülünk 
ölbe tett kézzel. Most itt az első tennivaló! Gált és Molnárt ki 
kell nyírni! Még ma éjjel.

Károly és Miklós: őrült vagy? Elment az eszed?

Gyurka: (Feláll és kalapot tesz.)
 No, én megyek (El.)

Zsitvai: (Gúnyosan) Nem mertek? 

Károly: Én ilyen módszerekkel nem dolgozom.

Kálmán: Nem is érnénk semmit vele.
Karcsi: Szó sem lehet gyilkosságról! Azt hiszem, ez a véleményetek. És 

ha te ilyen őrültségeket tervezel, akkor útjaink a leghatározot-
tabban elválnak.

Zsitvai: Mit akartok hát akkor?
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Karcsi: Egészen más módszereink vannak. Parlamentárisan félretenni 
őket a közélet irányításából. 

Zsitvai: Nem rossz! Sem gyülekezni, sem inni, lassan még lélegzeni sem 
lehet, és éppen most akarsz zöldasztal mellett harcolni? 

Karcsi: Vannak lehetőségek, amikkel tudunk eredményt elérni, és amivel 
megakadályozhatjuk a Gál-félék érvényesülését.

Zsitvai: Éspedig?

Károly: Sok közül egy: Péter fametszeteket készít, amikkel emlékeztet az 
elmúlt esztendők sötétségére. Ezt terjesztjük. 

Miklós: Van a metszettervek között egy, melyen Gál az asztal mellett ter-
peszkedik, és öreg, kendős néni áll előtte megtörve, mint baka a 
káplár előtt.

Kálmán: Én is láttam ezeket, nem rosszak. Csak attól tartok, hogy jövőre 
sem készülnek el.

Géza: Az könnyen megesik Péternél.
 (A villany felgyúl, Miklós elfújja a lámpát.)

Magda: (Kinyílik az ajtó, és szeles temperamentummal beperdül rajta. 
Haja fiús, borzasra fésült, szűk szoknya.)

 Szevasztok, srácok. Ha nem tudnátok, holnapután, szilveszter 
éjszakára nálam lesztek mindnyájan. Mindenről gondoskodtam, 
de bort még hozhattok. (Karcsihoz megy.) Maga meg mit lógatja 
a fejét?

Karcsi: (Halkan, csak a lánynak.) 
 Jól van kölyök, most hagyj magunkra.

Péter: (Lihegve beront a szobába, sápadtan. Hirtelen csönd. Magda 
lassan kimegy.)

 Karcagon tartottak egy gimnáziumi tanárt nevetséges indoklás-
sal. Betiltották az ottani újságot. Itt pedig lefogták Tarkó Gábort 
a rendfenntartók, és véresre verték. Visszajött a volt VB-elnök, 
akit még az MSZMP is elítélt eddig, és parancsnoka lett a pufaj-
kásoknak. A falakon pedig méteres betűkkel gyalázatos feliratok.

Mind: Mik, micsodák, kik írták?
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Péter: Halál az ellenforradalmárokra! Ki a tanácsból a fasisztákkal stb. 
Hát mit szóltok, kire céloznak? Feri bácsira. Pedig neki köszön-
hetik a nyavalyások, hogy október huszonharmadikán a nép nem 
verte agyon őket. 

Karcsi: (Felugrik, odamegy.)
 Péterkém! Kész vagy a metszettel? 

Péter: A Golgota kész. Kétszáz darabot nyomtam belőle.

Karcsi: Még ma éjjel ki kell ragasztani ezeket. Szaladj haza értük.

Péter: (El.)

Kálmán: Munkára, fiúk. Hol van a gumi? 

Géza: Itt van. (Előveszi a táskájából.)

Karcsi: Miklóskám, vágjátok ki a betűket belőle, Géza, szerezz egy desz-
kalapot, amire ráragasztjuk.

Miklós: Kalmikám, én vágom a betűket. Szaladj haza. ott van a nyom-
dafesték és papír, úgy száz ív a szekrény tetején. Hozzad el. (Vág-
ja a betűket.)

Kálmán: (Öltözik gyorsan, el.)

Miklós: (Karcsihoz)
 Mi legyen hát a szöveg?

Karcsi: Várj. (Gondolkodik.) 
 Nem vagyunk fasiszták, független Magyarországot akarunk. Jó?

Miklós: Rendben van.

Zsitvai: (Feláll, odainti Gézát. Elővesz egy köteg papirost, és odaadja neki.)
 Add ezeket át Karcsinak, ragasszátok ki ezt is. Sajnos, nekem 

sietnem kell, dolgom van még. (El, észrevétlenül.)

Géza: (Karcsihoz) 
 Petőfi-versek. Vagy ötven darab gépelt példány.

Karcsi: Mi a címe?
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Géza: Föl a szent háborúra.

Karcsi: Jó. Mehet.

Kálmán: (Megérkezik, fáradtan liheg.)
 Itt vannak. (Leteszi a csomagot az asztalra.)
 Hallottátok, hogy a rendfenntartók parancsnoka holnap estétől 

kijárási tilalmat rendelt el?
 (Munka, közben beszéd.)

Miklós: Marhák. Semmi rendzavarás nem volt. Ezzel csak még jobban 
izgatják a kedélyeket. Nagyobb rend volt eddig itt falun, mint 
bármikor. Fene tudja, mióta, de lassan két hónapja semmi ve-
rekedés nem volt, azelőtt meg hetenként szurkálták egymást a 
kocsmában, meg bál után.

Karcsi: úgy látszik, Gáléknak nemcsak félnivalójuk van, hanem buta és 
következetlen politikát csinálnak… ők innák meg a levét.

Péter: (Be.) Itt is vagyok, urak. De egyet kikötök. Semmiféle komolyta-
lan és ízléstelen röpirat terjesztésében nem segítek.

Karcsi: Légy nyugodt, mi sem. Különben is, Zsitvai eltűnt. 
 (Újra elalszik a villany.)

Miklós: Na, éppen most! Gyújtsátok meg! Négy betű van még hátra.

Péter: (Gyufát kotor elő.) Legyen világosság, (gyújt, és pátosszal:) és 
lőn. (Miklóshoz viszi a lámpát, majd Karcsi felé szól.)

 Egyébként bizalommal fordulj hozzám, bármikor kész vagyok 
nektek is tartani a lámpát.

Karcsi: (nevetve) Szeretnéd, mi?
Miklós: Kész, fel is van ragasztva.

Karcsi: Gyorsan gyertek. Kálmán, te kezeled a hengert és a festéket, 
Miki, te a papírt nedvesíted és készíted a gumi alá. (Elkezdik.)

 Jó lesz ez, Péter? (Az első példányt nézik.)

Péter: Elég jó. (Körülállják.)

Miklós: (Meghatva.)
 Gyerekek! Az első példány. (Egymásra néznek.)
 Gyerünk tovább!



78

{Dokumentumok}

5. Csoma Gyula:
Emlékeim már halványulnak104

1954 vagy 1956 nyarán (személyes okokból az 1955. év a legkevésbé valószínű) Kun-
hegyesen meglátogattam Bényi Árpádot. Abban az időben barátom ifjú tanárként, 
ifjú házasként és ifjú művészként élt ott. Beszélgetéseink során szó került arról, hogy 
élénken érdeklődik a fametszés iránt. A műfaj zárt kompozíciós kereteiben rejlő és 
a fekete-fehér kontrasztjával kifejezhető drámai erő izgatja, s mindezzel együtt az 
ábrázolás lehetséges egyszerűsége. új témája is van, munkacíme: Auschwitz. Talán 
említést tett egy pályázatról is, amelyre a holokausztról szóló munkákat várnak. 
Ez adhatott a témához ötletet, inspirációt. Azt már nem tudom, hogy egyáltalán 
elküldte-e bárhova a kész művet.

Meg kell jegyeznem, hogy azokban az időkben számunkra Auschwitz nemcsak a 
zsidó szenvedéstörténet szimbóluma volt, hanem az embertelenség, az emberi bűnbe 
esés, a rabság és a kiszolgáltatottság egyetemes szimbóluma is. E szerint az általáno-
sított jelentés szerint Auschwitz elítélése erkölcsi tiltakozást jelentett minden ember-
telenség, minden kiszolgáltatottság ellen. Az elkészült munka aztán a Golgota címet 
viselte. Azt hiszem, hogy mondandója ekként még egyetemesebb lett, asszociációs 
lehetőségei gazdagodtak. A gondolati út mindenesetre Auschwitztól vezetett a Gol-
gotáig. Ennyit a téma keletkezésbeli eszmei hátteréről. (Utóbb észlelhettük, hogy 
nem gondolkodtunk ebben a tekintetben kivételesen. Pilinszky költészetében pél-
dául éppen úgy megjelennek ezek az analógiák, mint Sánta Ferenc Ötödik pecsétjé-
ben.) És ettől az eszmei háttértől erőltetés nélküli, logikus út vezethetett azokhoz az 
eszmékhez, amelyek a témát (és a művet) 1956. november 4. után aktuálisnak talál-
ták. (Még eszmetörténeti analógiát is találunk. A nemzeti gondolkodás protestáns 
hagyománya a XVI. századtól egészen a reformkorig – olykor még tovább, például 
Dsida vagy Kodály Psalmus Hungaricusában, Sütő András Álomkommandójában 
– szívesen rokonította a zsidó szenvedéstörténetet a magyar szenvedéstörténettel.) 
Nem szólva az elembertelenedés, a rabság és a kitaszítottság egészen konkrétan 
megtapasztalt újbóli létformájáig.

Együttlétünk alatt barátom vázlatokat készített, tervezte a kompozíciót. Így ke-
rült rá alkalom, hogy kint a kertben modellként működtem közre munkájában. 
Mozdulatokat és testtartásokat mímeltem. Végül is a kompozíció mind a négy alak-
jának a mintája lettem. A metszet egyetlen profilján fejformám és arcom karaktere 
is felfedezhető. A további munkát Árpi hazautazásom után végezte el, s én hamaro-
san kaptam egyet az első lenyomatokból. Bekereteztem, s azóta mindig a falon van, 
íróasztalom felett.

 104 Kétoldalas gépirat autográf aláírással (a szerző tul. Bp.). Csoma Gyula a szerző kérésére írta 
meg a visszaemlékezését. Csoma Gyula (1932) tanár, pedagógiai-andragógiai szakíró. 
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A novemberi harcok elülte után, letartóztatásáig néhányszor találkoztunk Pesten. 
Éjszakai beszélgetéseink egyikén mondta el, hogy a Golgotából plakát lett az ellen-
állás kezében, a sokszorosítást maga végezte. Arra bizton emlékszem, hogy Kunhe-
gyesen terjesztették, de arra már nem, hogy más régióba eljutott-e.

Aztán a szolnoki bírósági tárgyaláson láttam ismét, ahol a védelem tanújaként 
– nem túl nagy hatásfokkal – szerepeltem. A tárgyalás szünetében a WC-ben vált-
hattunk is Árpival néhány morgó jelet. őrizet mellett vezették ki a társaival, s erről 
valamilyen metakommunikáció révén értesülést nyertem. Elítélése után különböző 
csatornákon át kaptam meg vécépapírra írt üzeneteit. 

úgy tudom, hogy a Golgota valamennyi fellelhető példányát elkobozták. Az 
egyetlen példányt én őrzöm.

Budapest, 1998. március 18.
Csoma Gyula

Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Szolnok105

„Nevezett 1956. év november hóban az egyik gyűlésen többek között kijelentette, 
hogy követeli a szovjet csapatok kivonását az országból, ugyanakkor hozzák vissza 
Nagy Imrét a kormány élére.

Mint általános iskolai tanár az iskolában a 7. osztályos tanulókkal szovjetellenes 
rajzokat készíttetett. A rajzoknak a község területén való szétszórására hívta fel a 
tanulókat.

Készített egy fametszetet, amely egy dróttal körülvett tábort ábrázolt, a táboron 
belül akasztott emberekkel. A rajz alá írta, hogy „ez ellen harcolunk”. Ezzel a fa-
metszettel több plakátot készített, melyet terjeszteni akart.

A közbiztonsági őrizet alá helyezése a közrend és közbiztonság érdekében szük-
séges”.

Szolnok, 1957. március 7. 

 105 ÁBTL- 2. 2. 1. I/12. 4./753

6. Bényi Árpád kihallgatási jegyzőkönyveiből, 
perirataiból
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Környezettanulmány106

[…]
Bényi Árpád „szociális származása: értelmiségi. Édesapja éppúgy a felszabadulás 

előtt, mint jelenleg is Debrecenben a MÁV-nál van alkalmazásban mint tisztviselő. 
Szüleinek vagyona sem a felszabadulás előtt, sem pedig jelenben nincs. Egy lakóhá-
zuk van. Ketten vannak testvérek, testvére műszerész.

A felszabadulás után tanítóképző iskolára került, majd mint jól tanuló a Marxista 
Egyetemre került, ott DISZ-titkárként működött. A Marxista Egyetemről 1953-ban 
Kunhegyesre került, és mint rajztanár volt foglalkoztatva. 1954 tavaszán a jó mun-
kájáért és a többi tanító társai javaslatára az MDP pártunk soraiban először mint 
jelöltet, majd pedig mint tagot fölvették. Később, de főleg az októberi eseményeket 
megelőző időkben pártunk irányításának útmutatását nem betartva, az irányvo-
naltól eltérve az osztályellenség uszályába került. 1955-től kezdődően a Kunhegyesi 
Járási Tanács Kultúrházában rajzszakkörvezető lett. Ekkor az olyan személyek tár-
saságába került, mint például Zsugonics Zsigmond tanító, osztályidegen, aki az ok-
tóberi események ideje alatt államrendszerünk megdöntésére irányuló cselekményt 
követett el, de külföldre szökött. Szabó Károly, volt Kunhegyesi Járási Tanács kul-
túrigazgatója, aki ugyan párttag volt, de csak színleg. Szabó is államrendszerünk 
megdöntésére irányuló cselekményt követett el, és fegyverrejtegetést is. Külföldre 
szökött. Végh János, százhuszonnyolc holdas kulák fia, aki a Kuhegyesi Járási Ta-
nács földrendező csoportjánál volt alkalmazva, de időközben közbiztonsági őrizet 
alá lett véve. Ezekkel a személyekkel együtt igyekeztek olyan tevékenységet kifejteni, 
mely cselekmény a kapitalista rendszer visszaállítását szolgálja.

Aktív ellenforradalmi tevékenysége abban merült ki, hogy az ellenforradalom 
által szervezett gyűléseken fölszólalt és a kapitalista rendszer visszaállítására tett 
javaslatot. Javasolta és részt is vett olyan röplapok készítésében, amelyen fel volt 
írva, „ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza”. Fametszetet készített, 
amelyen szúrósdróttal internálótábor látható, a dróton belül akasztott emberek és 
alá: „ez ellen harcolunk”.

Mint a Kunhegyesi Kossuth iskolai rajztanár 1956. november hó hetedikén a  
7. osztályos tanulókkal rajzokat készíttetett, mely azt ábrázolja, hogy szovjetek láb-
bal tapossák a magyar nemzeti szín zászlót, és tankokkal lövik Magyarországot. 
Magán életében, illetve magánéletére jellemző, hogy magában zárkózó életet élt, és 
csakis az őt érdeklő személyekkel beszélget.”

Kunhegyes, 1957. április hó 12-én.
Kiss Gábor rny. hdgy

 106 Vizsgálati dosszié. Végh János és tsai. ÁBTL, 3. 1. 9. V-142526/1. 
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BM. Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Vizsgálati Alosztálya, Szolnok

Határozat
Bényi Árpád terheltként való felelősségre vonásáról107

„Alulírott Takács Gábor rny. fhdgy. vizsgáló […] megállapítottam, hogy Bényi 
Árpád az 1956-os októberi ellenforradalomtól Kunhegyes községben aktív tevé-
kenységet fejtett ki a népköztársaság ellen. Tagja az ott működött illegális szervez-
kedésnek, ahol aktív szerepe volt. Összekötő tagja volt ugyancsak a községben az 
ellenforradalom alatt létrehozott Petőfi Körnek. […] Mint általános iskolai tanár 
tanrendjében nyíltan soviniszta, nacionalista, szovjetellenes és kormányellenes fel-
adatokat vitt bele, amit a tanulókkal rajz formájában el is készíttetett.”

Szolnok, 1957. május 2. 

BM. Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Politikai Nyomozó Osztálya

Jegyzőkönyv
Bényi Árpád letartóztatott kihallgatásáról

[…]
Kérdés: „Mondja el önéletrajzát, ismertesse családi körülményeit.
Válasz: 1931-ben születtem, elemi iskolámat Dicsőszentmártonban kezdtem, 

majd Marosvásárhelyen fejeztem be. Középiskolai tanulmányaimat a marosvásár-
helyi kollégiumban kezdtem, majd 1950-ben Debrecenben fejeztem be. 1948-ig azon 
a gondolaton voltam, hogy lelkész leszek, de erről letettem az akkori társadalmi 
ismereteim bővülésével. 1950-ben a szegedi pedagógiai főiskolára kerültem, majd 
megszereztem a tanári oklevelet. Annak megszerzése után Tiszaörsre kerültem gya-
korló éves tanítónak, majd 1954-ben Kunhegyesre helyeztek át. Ez időtől kezdve 
letartóztatásomig Kunhegyesen tanítottam felső tagozaton. Magánszorgalomból 
festészettel foglalkozom. Feleségem a kunhegyesi posta alkalmazottja. 1955-ben 
beléptem az MDP-be. Apám Debrecenben a földmérésnél dolgozik mint technikus. 
A felszabadulás előtt 1942-től 1944-ig Marosvásárhelyen, majd Csornán dolgozott 
ugyancsak a földmérésnél. Anyám Pálffy Irén, háztartásbeli foglalkozású, nagyapja 
Dicsőszentmártonban főjegyző volt. Egy testvérem van, Bényi István, jelenleg a deb-
receni orvosi műszergyárban mint esztergályos dolgozik. Feleségem szülei dolgozó 
parasztok, 4 kh. földjük van, ezen kívül apósom postás.

 107 Az alábbi dokumentumok: MNL PML XXV. 2. b.1140/1957.
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Kérdés: Hogyan kapcsolódott be az ellenforradalmi cselekményekbe, milyen kö-
rülmények késztették erre?

Válasz: október 29-én 11 órakor a Kossuth úti iskola tanári szobájában össze-
hívott értekezleten […] felszólaltam és kifejtettem, hogy az igazgató funkciójából 
való leváltásával egyetértek, de elbocsátásával nem. Majd javasoltam, hogy egy be-
adványt készítsünk, jeléül annak, hogy tiltakozunk a tantestületből való elbocsátás 
ellen. A beadványt el is készítettük, amit valamennyien aláírtunk. […] Engem az 
késztetett a cselekményekben való részvételre, hogy azt hittem, a tevékenységünk a 
múltban elkövetett hibák kijavítását célozza. 

[…]
November 10. körül a járási kultúrházban megtartandó Petőfi Kör gyűlésen részt 

vettem. Felszólaltam, én is követeltem a szovjet csapatok kivonását, majd kijelentet-
tem, hogy kivonulásuk után helyreáll a rend, dacára annak, hogy a fővárosunk szét 
van lőve. Helyre tudjuk azt hozni, ha a párt is úgy gondolkodik. Koalíciós pártnak 
nincs értelme, mert szétforgácsoljuk az erőnket, de a beszédemet mindig a szovjet 
csapatok kivonása köré csoportosítottam.” […]

Szolnok, 1957. május 2. 

Házkutatási jegyzőkönyvből:

[…]
„A házkutatás kezdete: 1957. máj. 8. 19 óra
A házkutatás befejezve: 1957. máj. 8. 23 óra 
A házkutatás alkalmával lefoglalt tárgyak jegyzéke:
1 db MDP tagsági könyv
6 db fametszet készült, internálótábort jelképező plakát
1 db tanácshoz szóló felhívás (ellenforradalmi)
1 db színdarab kétfelvonásos, mely ellenforradalmi tartalmú
2 db röplap
1 újság Néplap 1956. okt. 23. szám”
[…]
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BM. Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Politikai Nyomozó Osztálya

Jegyzőkönyv
Bényi Árpád őrizetes kihallgatásáról

„Kérdés: Milyen röpcédula készítésében vett részt és milyenről tud?
Válasz: 1956. december 14-én Kunhegyes főterén találkoztam a járási kultúrház 

igazgatójával. Figyelmesek lettünk arra, hogy a falakon »Le a fasisztákkal«, »Ki 
a tanácsból a fasisztákkal« felírások vannak. […] Erre megválaszolunk a követ-
kező formában: készítünk röpcédulát, melyre ráírjuk, hogy »Nem vagyunk fasisz-
ták, szabad, független Magyarországot akarunk«. Én ezzel a tervvel egyetértettem. 
Ezt követően megkérdezte tőlem, hogyan kellene ezt megcsinálni. Elmondtam neki, 
hogy a feliratot, illetve annak betűit gumiból ki kell vágni és azokat valamire rára-
gasztani, s ezzel lehet röpcédulát nyomtatni. […] A röpcédulát nem én készítettem, 
a ragasztásban sem vettem részt. 

Kérdés: »Ez ellen harcolunk« című röplap szerkesztésével kapcsolatban milyen 
tevékenységet fejtett ki?

Válasz: Én egy fametszetsorozat készítését kezdtem el 1954-ben, hogy Auschwitz, 
Dachau haláltáborokat elrettentő emlékeztető példaként művészileg ábrázoljam. 
Ezt azzal a céllal készítettem, hogy a Béketanácsnak felajánljam. El is készítettem 
huszonnégy festményt, amit metszet másolatnak készítettem. A huszonnégy darab 
festményből egynek a metszetét készítettem el, amely egy internálótábort, a hát-
térben pedig krematóriumot ábrázol. Ezt a fametszetet a kultúrházba vittem, ahol 
24-25 példányt készítettem róla, hogy felküldjem a Béketanácsnak, s ekkor ott is 
maradt.

Kérdés: A 7–8. fiú- és lány-, valamint a 6. leányosztályban milyen ellenséges 
nacio nalista gondolkodást elősegítő beszédet tartott, és milyen rajzot készíttetett?

Válasz: 1956. november 15. tájban a 7. és 8. fiúosztályban, valamint a 6-os leány-
osztályban a kötelező rajzórán »Elég legyen a vérontásból, ne tovább« címmel rajzot 
készíttettem a gyermekekkel. A címből kihagytam a vérontás szót, de szóban el-
mondtam. Ez alkalommal mondtam el a gyerekeknek, hogy a munkások és a fiatal-
ság október 23-i igaz forradalmát leverték a szovjet csapatok, és a harc még most is 
folyik. Én ebben a harcban csak azért nem vehettem részt, mert nem volt módomban. 
Elmondottam nekik, hogy a rajzkészítés módját rájuk bízom, s abból az elképzelés-
ből induljanak ki, hogy szerintük mi lehet most az országban. Közöltem a hallgatók-
kal azt is, hogy a magyarok harca igazságos, de tovább nincs értelme a vérontásnak, 
ellenállásnak. A fentiek következményeképpen történt meg az, hogy a tanulók egy 
része nemzeti színű lobogókat rajzolt, melyet szovjet tankok tipornak el.” 

Szolnok, 1957. május 9. 
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BM. Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Politikai Nyomozó Osztálya

Jegyzőkönyv
Bényi Árpád őrizetes kihallgatásáról

„Kérdés: Milyen ellenforradalmi tevékenységet fejtett még ki?
Válasz: Emlékezetem szerint 1956 decemberében készítettem egy rajzot, mely 

a Szabadság-szobrot ábrázolta. A szobor pálmalevelére az alábbi idézetet írtam:  
A szabadság árnyékában. A szoborra pedig egy akasztófát készítettem, illetve rajzol-
tam, melyen egy akasztott ember lóg. Ezt azzal a szándékkal készítettem, hogy majd 
terjeszteni fogom valamilyen formában. 

Írtam még egy színdarabot is, melynek főhőse egy festő, vagyis személyem. […]
A községi párttitkárnak írtam egy levelet, amelyben […] a párt politikájának 

mikénti vitelére oktattam ki. […]
A Kádár-kormány megalakulása után egy tiltakozást írtam a Kádár-kormány 

ellen, melyben nem ismerem el ezt a kormányt. Ezt alá akartam íratni több pedagó-
gussal, de azok az aláírást megtagadták.” […]

Szolnok, 1957. május 11.

Fővárosi Bíróság II. Sz. Bizottság
793/1959. szám

Határozat

„A Népköztársaság Elnöki Tanácsának a részleges kegyelem gyakorlásáról szóló 
1959. évi 12. számú törvényerejű rendelete 2. §-a alapján a bizottság megállapítja 
Bényi Árpád elítélt (1931. III. 23. született Dicsőszentmárton, Kunhegyes, Arany J. 
u. 80. lakos), akit a Pest Megyei Bíróság szerv. tev. részv. bűncselekmény (bűncse-
lekmények) miatt Hb. I. 002/57/10. számú ítéletével jogerősen 4 (négy) évi börtönre 
ítélt, amelyből 2 év 1 hó 8 nap börtönbüntetést kitöltött, mentesül a kiszabott sza-
badságvesztés-büntetés felerészének végrehajtása alól. Ezért szabadságvesztés-bün-
tetése 2 évre csökken.

Az elítélt 1959. évi április hó 11. napján szabadul.

Bpest, 1959. április hó 11. napján.”
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7. Szabad Magyarországot!
Bényi Árpád plakátja és börtönévei108

Bényi Árpád festőművészt polgári származása, politikai előítéletek miatt nem vették 
föl a Képzőművészeti Főiskolára, így a szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett rajz-
tanári képesítést. A forradalom leverése után a salgótarjáni sortűz (1956. dec. 8.) 
miatti fölháborodásában egy korábban készített metszetét plakáttá formálta Szabad 
Magyarországot fölirattal.

– A létrehozott plakáttal kivívtad a megtorló gépezet haragját. Hogyan jutottál 
el éppen akkor odáig, hogy plakáttá is formáld a tiltakozásodat?

– Tartozom azzal az igazságnak, hogy én a börtönévek ellenére az ötvenhatos 
szerepemet akkor idézhetem meg hitelesen, ha őszintén feltárom lelkesedéseim ten-
denciáit. 

A salgótarjáni vérfürdőt asszonyok és gyermekek ellen olyanok végezték, akik 
magukat baloldalinak hirdették.

A munkás-paraszt kormány sortűzzel mészárolta le a fegyvertelen embereket. 
Bennem ez az aljasság törte át a tehetetlenség gátját. Ekkor rohantam át a szom-
szédos asztaloshoz, s kértem tőle egy fadúcot és vésőket. Én akkor nem művésze-
ti tevékenységnek minősülő munkát végeztem, hanem hatalmas asztalos vésőkkel 
bőgve-káromkodva, szitkok között véstem a fát, felsebeztem a sima felületet.

Azon az éjszakán híre ment a baráti körökben, hogy ott őrjöngök a gyaluforgá-
csok között. Barátaim odacsődültek, és elkezdték egy másik fába vésni a „SZABAD 
MAGyARoRSZÁGoT” feliratot, mondván, hogy ebből csináljunk egy plakátot. 
Elmagyaráztam nekik, hogy az írás nyomtatásban így fordított lesz, hiszen nem 
tükörírással készült. Gyorsan másikat készítettek. Az én metszetem alá így került 
ez a felirat, és készült belőle kétszáz példány. Feketéből kitépett fehérek, arasznyi 
figurák egy stilizált drótkerítés mögött, és alatta egyetlen felirat: SZABAD MA-
GyARoRSZÁGoT!

– Hol történt ez? 

– Mindez Kunhegyesen történt, ott ragasztottuk ki a házak falára. Már nem is 
tudom, kik verődtek össze a plakátragasztás műveletére, de úgy emlékszem, tíz pár 
indult el. Egyikük ragasztott, a másik figyelt. Megállapodtunk abban, hogy akit 
elkapnak, az magára vállal mindent. Mindez december 12-én este 9 óra táján volt. 
Elindultunk a csendes sötétben, és elvégeztük azt, amit a szívünk, felháborodásunk, 
kétségbeesésünk diktált.

Vállalásom teljesítése után én az éjjel-nappali közértben vettem egy kenyeret, és 
jóleső izgalommal mentem haza. Kevés az, amit tettem a barikádok gyermekhősei-

 108 Kép-szó, 2004. 93–99. 
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hez képest, de a semminél több. Még le sem vetettem a télikabátomat, s máris ott 
volt négy géppisztolyos rendőr, hogy menjek velük a kapitányságra. Vinnem kellett 
az aktatáskámat is. Félúton jutott eszembe – hátam mögött a díszkísérettel –, hogy 
a táskámban a kenyér fehér papírba van csomagolva, amit én nyomdafestékes kézzel 
fogtam meg, így magam szállítom a bizonyítékot az ujjlenyomatokkal. Hiába volt 
ügyes az a lány, aki leste a kunsági éjszakát, miközben én ragasztottam a lapokat a 
falra. Most ilyen buta dolog miatt fogok lebukni friss nyomdafestékes ujjlenyoma-
tokkal a táskámban!

Egy sötét, bokros helyen beleakasztottam egyik lábamat a másikba, és szándé-
kosan úgy estem hasra, hogy hagytam a táskát és kenyeret belegurulni az árokba. 
Örültem, hogy megszabadultam a bizonyítékoktól, de a rendőrök felvették nagy 
igyekezettel, mondván, hogy ezt a kenyeret kár lenne itt hagyni. Egyetlen esélyem 
maradt, hogy tőlük átvéve a kenyeret – most már sáros kézzel – összemázoltam a 
nyomdafestékes papírt. Reméltem, hogy a sárnyomok ott lesznek, ahol a nyomda-
festékes nyomok is vannak.

A rendőrségen a nyitott ajtón keresztül kihallatszott, hogy a kultúrház igazgatója 
éppen azt bizonygatja vallatóinak, hogy az egészet ő csinálta, faragta a metszetet, 
nyomtatta és ragasztotta a plakátokat. Így mire rám került a sor – a megbeszélés 
szerint – mindent tagadhattam.

Azon a hajnalon a Közép-tiszai Öntözővállalat munkásai a rendőrség épülete 
előtt követelték, hogy engedjenek minket szabadon. Így kerültünk vissza a polgári 
életbe. 

– Eszerint volt hatása, eredménye egy vállalat dolgozói értetek való kiállásának. 
De ezzel még nem sikerülhetett véglegesen elodázni az akkor szokásos számonké-
rést. 

– Barátom a következő éjszakán disszidált. Engem március elsején tartóztattak 
le. Akkor már hiába tagadtam, a társaim közül valaki a kocsmában eldicsekedett 
azzal, hogy ő is részt vett a plakát ragasztásában. Elkapták és kivertek belőle néhány 
nevet. Én így már teljesen hiába tagadtam. olyanokat is fogtak le velem együtt, aki-
ket akkor láttam először. Azért vertek, hogy elismerjük, együtt akartuk megdönteni 
a Magyar Népköztársaságot.

– Azért az mégis elképesztő történet, hogy egy mű létrehozása, ami magában 
hordozta akkori fölháborodásodat és keserűségedet a sortűz miatt, elegendő volt 
arra, hogy négy év börtönre ítéljenek. 

– A salgótarjáni sortűz áldozatai ráadásul zömmel nők és gyerekek voltak! Fegy-
vertelenek, akik letartóztatott férjek és apák kiszabadítását kérték. Ezeket lőtték 
halomra. Ráadásul, képzeld el, egyik cellatársam – egy villanyszerelő – még vád-
irata szerint is csak abban „vétkezett”, hogy október 28-án egy mikrofont szerelt 
fel a szónoknak, és mikrofonpróbát tartva elszámolt kilencig. Kilenc évet sóztak rá 
büntetésül. Ezt ma józan ésszel nem lehet felfogni. 
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Ma józan ésszel itt az asztal mellett beszélgetve ki a fene hinné, hogy egy grafikai 
lap és a plakáttá varázsló felirat, hogy: SZABAD MAGyARoRSZÁGoT! – nekem 
négy évet jelentett a Népbíróság egy hónapon át húzódó perének eredményeként.

Szabadulásom után találkoztam újra ezzel a grafikámmal egy kiállításon, ahol 
az ellenforradalom rémtettei címmel mutattak be mindenfélét, többek között az én 
plakátomat is. Csak egy villanásnyira láttam, mert gyorsan kimentem a teremből, 
de ez is elég volt ahhoz, hogy megnyugodjak első grafikám láttán. Nem volt abban 
semmiféle grafikai burjánzás, egyetlen felesleges gesztus sem. A nyers szerszámok 
segítettek benne, hogy csak tőmondat, egyetlen sikoly legyen a feketéből felvillanó 
fehér.

– Mikor és hol volt ez a kiállítás?

– Valamikor 1963–64 körül egy demonstráló vándorkiállításon, Debrecenben a 
Magyar–Szovjet Baráti Társaság kiállítótermében.

Szóval így ellenforradalminak minősítve került elrettentő szándékkal falra az én 
metszetem, a szabad hazát óhajtó kívánságom.

– Borzasztó lehetett számodra így szembesülni a munkáddal.

– Szeretném hangsúlyozni – és ezt sokan tagadják –, én teljes baloldali hittel 
éltem még ezeket az esztendőket. A börtön után is vártam valamilyen megvilágoso-
dást. Vártam, hogy lelepleződjön Kádár és Brezsnyev, akik az igazi baloldalt elárul-
ták, akik meggyalázták a magyar, lengyel és cseh forradalmat. És mindez egészen 
addig tartott, amíg Gyilasz által meg nem világosodott bennem, hogy a szocializ-
must nem rosszul csinálták, hanem a szocializmust nem lehet jól csinálni. Ahol 
osztályharc címén az embereket megosztják, egymás ellen uszítják, az nem vezethet 
össznépi összefogáshoz. Ahol a munka társadalmában elveszik az alkotó munka be-
csületét, ahol szembeállítják a szellemi és fizikai munkát, ahol az egyéni érdekeltség 
elvét kiiktatják, az csak oda vezethet, ahova a szocializmus el is vezetett. Tehát a 
szocializmust nem lehet jól csinálni, az csak olyan lehetett, amilyen lett. Körülbelül 
eddig tartott az én baloldali belső elkötelezettségem.

– Mégis, a keserű tanulság ellenére visszakérdezek még a műre. Azt mondtad, 
több példányt készítettetek belőle. Vajon föllelhető-e ezekből még néhány?

– Hacsak a társaim közül – akikkel a falra ragasztottuk – el nem tettek egy-egy 
példányt emlékbe. De egyrészt nem ismerem őket, másrészt tartok attól, hogy a 
leszámolástól való félelmükben minden nyomot eltüntettek, ami bizonyítaná, hogy 
közük volt az akcióhoz. Még azok nevét sem tudnám megnevezni, akiket pedig 
ismertem a falragasztó népségből, mert volt egy hatvannégy napig tartó nyomozási 
periódus 1957-ben, ahol mai fogalommal élve „agykontrollal” mesterségesen töröl-
tem emlékeimből minden lehetséges nevet, amit kiverhettek volna belőlem. Minden 
ösztönöm azt súgta, hogy csak neveket, neveket ne mondjak, mert ha csak egyedül 
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vagyok, az legfeljebb izgatás lehet, de ha többen vagyunk, az már szervezkedés, s 
annak legfelsőbb tarifája a bitófa. Valahányszor társak után érdeklődtek, kitalál-
tam valamilyen képtelen, egyszemélyes rémtörténetet, ami csak rám volt kompro-
mittáló. Arra mindig haraptak a nyomozók. Aztán ezeket a meséket a magáncella 
magányában memorizáltam, hogy össze ne zavarjam a képtelen históriákat.

Szigorú napirendet csináltam abban az egyedüllétben. Bedilizés ellen a szabad 
éjszakai órákban képzeletem képernyőjén Velazquez- és Tizián-műveket idéztem, 
és igyekeztem azokat a legapróbb részletekig megtestesíteni. ott, azokon az éjsza-
kákon megpróbáltam szavakkal leírni az Infánsnő képpé válását, de nem azt, hogy 
ott ül kezében áttetsző kendővel, hanem azt, hogy az egész képen nincs egyetlen 
önárnyék sem. A szénakazal méretű bő szoknya mint legyező nyílik-terül szét a kép 
felületén. Ha letakarom a fejet és kézfejet, akkor minden anyagszerű hitelesség elle-
nére egy tárgyon túli tasiszta jellegű vibrálás jelenik meg, az ecset bővérű dúskálása, 
játékos villanása az anyagban tárgy nélküli szabadossággal.

Időnként nagy dörrenéssel felszakadt a vasajtó, egy hatalmas méretű, lapáttenye-
rű tizedes minden ok nélkül lekent egy pofont, aztán megkérdezte, hogy hány má-
zsás volt. Én már megtanultam, hogy legalább tíz mázsát mondjak, mert akkor nem 
kaptam többet. Aztán megint rettenetes csend következett, és én oda menekültem 
Eduard Manet legyezős hölgyéhez, akinek széjjelterülő fehér szoknyája talán nem is 
fehérrel volt odafestve, hanem egyszerűen ott hagyta érintetlenül a fehér alapozást, 
és ezt a nagy semmit körülfestette. Amihez nem nyúlt az ecsete, az lett a szoknya. 
És ez a nagy fehérség azért lett szoknya, mert alul két női szandál, felül a modell feje 
van. Ami a kettő között van, az egyszerre bennem, a néző szemében-képzeletében 
válik rövidülésben szétterülő szoknyává. Hát én ezzel védtem magamat a bedilizés 
ellen. Hogy ne járjon az eszem a hazai tájakon, hogy ne gondoljak arra, mi van ott-
hon, hogy ne jusson eszembe saját környezetem, ahol a görények tanítják énekelni 
a pacsirtát.

Ebből a lapáttenyerű tizedesből később valamilyen rendőrtábornok lett, és ott ült 
a BM-ben még a rendszerváltás után is.

– Mély nyomokat hagyott benned az ő veled kapcsolatos viselkedése, ténykedése?

– A nyomozati anyag lezárása után a hatvannegyedik nap éjszakáján a kétmé-
teres tizedes levitt az őrszobára, s megkérdezte, tudok-e írni. Persze kiderült, hogy 
ő versírásra gondolt. Mondtam, hogy azt nem tudok. Mire ő: „Szétverem azt az 
értelmiségi pofádat, ha nem írsz egy verset!” Címet is adott: „Egy forradalmár 
szerelmi vallomása”. „Harminc percen belül meglegyen, mert ha nem, akkor jön a 
gumibot!” – mondta. Már huszonöt perc is eltelt, és még egyetlen sor sem írtam. Az 
utolsó öt percben Petőfihez menekülve kezdtem írni, hogy „Még nyílnak a völgyben 
a kerti virágok...” Az első versszak után elfogyott a kapott idő meg a memóriám is. 
Elolvasta, legyintett egyet és ezt mondta: „Na, magától ez is jó!” Felbátorodtam és 
megkérdeztem, hogy rajzolhatok-e a vers alá valamit. Megengedte, és én rajzoltam 
egy anatómiai hitelességű plasztikus szívet csöpögő vércseppekkel és alatta vértó-
csával. „Hiszen maga jobban rajzol, mint ír!” – mondta, és egy arasznyi kolbászt is 
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adott jutalmul. Sőt ideadta az igazolványát, hogy a fényképe alapján őt is rajzoljam 
le. Akkor láttam, hogy a szakaszvezető „úr” valójában századosi rangban van. úgy 
látszik, csak tizedesi zubbonyban élhette ki szadista hajlamait. Így történt, hogy a 
pokolban is rajzoltam.

Téblábolok az emlékeimben, most jut eszembe, hogy mégis maradt egy példány 
mutatóba abból a metszetből. Volt egy jó barátom, aki menedéket adott nekem 
akkor, 1957 februárjában, mert letartóztatásom előtt egy hónappal, mikor kiadták 
ellenem a körözést, hozzájuk menekültem azzal a szándékkal, hogy illegalitásban 
kiböjtölöm valahogy a Kádár-rendszert. Neki adtam egy példányt, és nyolc-tíz éve 
még ott volt az íróasztala fölött berámázva. Nála talán megtalálod ennek a grafikai 
lapnak az utolsó példányát. 

– Térjünk vissza még egyszer ahhoz a kérdéshez, hogy fogva tartási helyeiden 
milyen művészeti – vagy ahhoz közelítő – tevékenységet folytathattál. 

Aztán emlékszem még, hogy Kistarcsán az internálótáborban valami rendőrtiszt 
megbízásából fényképekről portrét kellett rajzolnom. Persze nem adtak puha rajzce-
ruzát, ezért kínszenvedés volt a rajzolás. Még így is jobb volt, mint fent az emeleten, 
ahol nyolcvanhárom-nyolcvanöten voltunk egymás hegyén-hátán. ott aztán torlód-
tak a hajmeresztő igazságtalanságok. 

A műhely, ahol rajzoltam, emberszabásúbb méreteivel öt-hat cipész, csizmadia, 
szabó számára adott teret. Ez menedék volt. Mindenkit lefoglalt a munka, és csön-
des megegyezéssel nem beszéltünk saját kálváriánkról, csak a közös zuhanyozásnál 
lehetett látni a rettenetes verések nyomait.

Kistarcsa után jött a poklok pokla, Szolnok, a megyei rendőrkapitányság po-
litikai osztálya a Ságvári utcában. Az épület padlásterében kialakított betonfalú 
cellákban szenvedtünk, ahol a kihallgatások tortúráin kívül még az ablak nélkü- 
 li forró betonfalak is nyomasztottak. ott kellett verset írnom – ahogy már említet-
tem –, s rajzoltam rá.

Ezután jött a megyei börtön, ahol az első hét végén bekiabált egy smasszer a vas-
ajtón, hogy van-e itt sírkőfaragómester. Rögtön jelentkeztem. Ettől kezdve három 
hónapon át a börtönudvaron csináltam egy smasszer apjának sírkövét. Szabadtéri 
műhelyemet természetesen ott helyeztem el, ahová a konyha ablakai nyíltak. Innen 
a rab szakácsok aztán adogattak ki nekem mindenféle ételmaradékokat, amiket a 
bekötött nadrágszáramba rejtve vittem fel este a cellatársaknak. Húztam az időt, 
hogy a munka minél tovább tartson. Agyagból mintáztam a síremléket, aztán nega-
tívot készítettem, majd cementből és műkő zúzalékból kiöntöttem a „szobrot”. Ha-
talmas nyereség volt, hogy majdnem egy negyedév telt el így gyorsabban. A cellában 
töltött éjszakák annál nehezebben teltek. (A sírkő még ma is áll a berettyóújfalui 
temetőben.)

A sírkőfaragásnak az igazi haszna az lett, hogy a börtönparancsnok létesített egy 
dekorációs műhelyt, amit rám bízott. Ide aztán bevihettem magammal egy cella-
társamat is, aki az általam előrajzolt betűsablonokkal önállóan végezte a plakátok, 
transzparensek gyártását, én meg portrékat, tájképeket festhettem. Ezzel ismét el-
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ment egy esztendő. Csak vasárnapokon voltam részese, hallgatója a cellában zajló 
idegtépő történeteknek. Sok cellatársam önpusztító töprengéssel beteggé gyötörte 
magát a képtelen vádak és a kilátástalan jövő miatt.

1958 nyarán átvittek Pestre a gyűjtőfogház jobb csillagának a második emeletére. 
Itt meg az volt a rettenetes, hogy az alattunk lévő szinten voltak a halálra ítéltek, így 
esténként hallottuk a kivégzésre, a siralomházba hurcolt elítéltek búcsúját az élettől. 

Ebben a tébolyban is azon töprengtem, hogyan tudnék munkát szerezni megint. 
Naponta jöttek a házi munkások összeírni, hogy kinek mi a szakmája. Miután az én 
szakmám nem érdekelte őket, egyszer azt diktáltam be, hogy asztalos vagyok. Már 
másnap átvittek a bal csillagba, ahol megszabadultam a vérszívóktól (ott ugyanis 
nem volt poloska). Ettől kezdve egészen a szabadulásomig (1959. ápr. 13.) abban az 
üzemben dolgoztam, ahol rádiókávákat (dobozokat) gyártottunk. Rövidesen a javí-
tórészlegbe kerültem, ahol a gyártás során megsérült furnérlemezeket kellett – szá-
momra teljesíthetetlen – precíziós munkával kicserélni. Ismét a valódi szakmámat 
hívtam segítségül, és egy tilos technológiával teljesíteni tudtam az előírt mennyi-
séget. Azt csináltam ugyanis, hogy a furnér hibás részét tovább mélyítettem, ráj-
bolóanyaggal kitöltöttem a lyukat, lecsiszoltam, és szeszpáccal szép diófa bogokat 
festettem, s körülötte a hajszálereket játékos-habos tobzódásúra alakítottam, aztán 
a nitrolakkos polírozás által a gyönyörű érburjánzás csodája észrevétlenné tette a 
tiltott technológiát.

Így tudtam elviselni ’59 februárjában a fiatalkorúak kivégzésének hírét, ami a 
szadista törvénytelenségek csúcsa volt. Naponta láttuk a hóhért, hallottuk az egyik 
őrmester dicsekedését arról, hogy ő végezte ki Nagy Imrét. Mivel a munka lekötött, 
kevesebb koncentrációval pusztította lelkemet a téboly.

Így történt, hogy ecsettel, vésővel, ceruzával könnyebben teltek a nappalok, s 
mivel ki is fárasztott a munka, rövidültek az álmatlan éjszakák is. 

Kérdezték már többen is, miért nem rajzoltam a börtönben az ottani élményeim-
ből. A diktatúra börtöneiben még a gondolkodás is tilos volt. Egyetlen kétcentis 
ceruzadarabkáért kaptam büntetésből két nap sötétzárkát. Az más kérdés, hogy jól 
éreztem ott magam, mert a rettenetes nyári kánikulában ott legalább hűvös volt, 
és a sötétben nem voltak poloskák. Bizony a cellánk fehér fala tele volt a szétnyo-
mott férgekből kifröccsent vérünk ronda nyomaival. Majd az utolsó évben a gyűjtő-
fogházban már megoszlott a smasszerek figyelme, s az asztalosüzemben szereztem 
diófa pácot, és kihegyezett gyufaszállal nagy élvezettel rajzoltam egy nálam lévő 
Steinbeck-könyvbe, a nyomtatott szövegek közé apró firkákat, mintha azok a könyv 
illusztrációi lennének. Haza is küldtem ezt a könyvet, de eltűnt, nyoma veszett.

– A börtönbe juttató grafikai lapnak kiszabadulásod után volt egy sajátos rein-
karnációja.

– Kiszabadulásom után, 1959-től kezdve vettem részt minden valamirevaló ki-
állításon, de első egyéni tárlatom 1966-ban volt Debrecenben a Művész Klubban, 
amit dr. Kádár Zoltán nyitott meg. Két nappal a nyitás után a hatalom összehívott 
egy körülbelül negyven főből álló grémiumot, és kimondatta, hogy ez egy pesszi-
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mista kiállítás, be kell zárni. Meg is tették. A sajtó nem mert publicitást adni en-
nek az eseménynek. Ezen a kiállításon volt néhány fametszetem (Radnóti- és József 
Attila-illusztrációk), amelyekben tulajdonképpen az 56-os grafikai lapom variációi 
folytatódtak.

– Hogyan is történt az a betiltás?

– ott, a Debreceni Művész Klubban az a körülbelül negyven – a kultúrában 
magas pozíciót betöltő – ember kifogásolta csendéleteimben, hogy porosak a hang-
szerek, a harmónia hordozói, hogy üres az asztal (merthogy a szocializmusban ilyen 
nem lehet!), vagy egy másik képen a vekkerórának miért nincs mutatója, bizonyára 
azt akarom sugallani, hogy megállt az idő... stb. Négy órán át súlyosabb vádakat 
vágtak a fejemhez, mint annak idején a népbírósági tárgyalásom ügyésze tette.

A szakmában ennek hamar elterjedt a híre. Kellemes következménye is lett: min-
den procedúra nélkül azonnal felvettek a Művészeti Alap tagjai közé. Ezt azért is 
tartom fontosnak megemlíteni, mert az utóbbi évtizedben gyakran elhangzott, hogy 
a Szövetség és az Alap valamilyen sztálinista képződmény volt. Valóban kellett a 
diktatúrának, hogy a kultúra által humánusabbá sminkelje magát, de ezekben az 
intézményekben zömmel tisztességes kollégák ültek, és tették, amit emberségük dik-
tált. Nekem jól jött ez a felvétel, mert ez feltétele volt a képcsarnoki forgalmazásnak, 
és lehetővé tette, hogy fokozatosan szabadúszóvá váljak.

1975-ben beköltöztem Debrecenbe, műtermes lakást kaptam a Művésztelepen. 
Ettől kezdve a Képcsarnokból éltem egészen 1980-ig, amikor meghívtak Nyíregy-
házára tanszékvezetőnek a Tanárképző Főiskolára.

Az 1966-os kiállítás betiltása óta óvatosabb lettem. Kialakítottam egy olyan 
festői magatartást, amiben nincs jelentősége az ábrázolt dolgoknak, nincs jelen-
téstartalmuk az én „ábráimnak”, mert mindent az ecset járása, a festék sűrűsége, 
a festőkés felületeket felsebző nyoma kell hordozzon. Én ebben is megtaláltam a 
magam helyét és örömét. Gondold csak meg, Matisse életében nyoma sincs direkt 
módon annak, hogy a németek megszállták hazáját, hogy feleségét és lányát elfogta 
a Gestapo, de a képein ott izzik, protestál a humánum, az élet emberfeletti akarása. 
Én őszintén hiszek abban, hogy a kép terének sugárzása van, és ennek nincs köze az 
ábrázolás hagyományos tartalmához.

Bényi Árpád börtönből szabadulása után hosszú ideig nem gondolt a börtönévek 
képzőművészeti eszközökkel történő megidézésére. Az 1980-as évektől azonban 
több portrét, arcképet készített az ugyancsak börtönviselt Déry Tiborról, s ezek-
be a portrévallomásokba rejtette a forradalommal kapcsolatos üzenetét. Az utóbbi 
években Börtönfirkák címen készít rajzokat 773 börtönnapja meghatározó élmény-
anyagából.
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Kedves barátaim, társaim abban a drámai sorsközösségben, ami az ezredforduló 
igazságot kereső magyarságát sújtja, terheli.

Megtisztelő felkérésük után töprengtem hetekig, hogy a terror és diktatúrák je-
lentették-é a nagyobb veszélyt, vagy a jelen idő demokratikusnak mondott szaba-
dossága.

A gumibotok, bilincsek, börtönrácsok és akasztófaerdők árnyékában minden 
igaz ember egy szemvillanásból értette a másikat, a ki nem mondott szó is nagyobb 
mozgósító erejű volt, mint ebben a mai világban elhangzó példabeszédek áradata.

A mellékelt fénymásolat egy fametszetemből plakáttá változott munkámat jele-
níti meg, amit 1956. december 10-én véstem fába, és nyomtattam kétszáz példány-
ban. Mindezt a salgótarjáni sortűz váltotta ki belőlem. Eredménye letartóztatás, 
hatvannégy napig tartó vallatás és kínzás, és négy év börtönbüntetés a Népbíróság 
ítélete alapján.

A hatvannégy napos vizsgálati fogságról nem lehet szólni ilyen röviden, mert az 
egy rémregény.

Az ítélet szerinti négy év börtönből az 59-es amnesztia miatt végül 780 börtön-
éjszaka lett. Ezek álmatlan éjszakák voltak, amik elől elképzelt képek elemzésébe 
menekültem. Bolondokháza helyett képtár lett a cellában eltöltött 780 éjszakából, 
pontosabban egyetlen Velazquez-kép, amit a mesterséges memória síkján már-már 
érzéki konkrétsággal behunyt szemmel láttam, hol lett érzéki súlya a festéknek, mi-
kor sűrűsödött a massza, hol vette át a vezető szólamot az ecset agresszív dinamiká-
ja. Ráadásul a nonfiguratív részletek nem csökkentették, inkább növelték a kifejezés 
erejét. Itt vált világossá, hogy nincsen nagyobb bűn egy képelemzés során, mint az, 
ha valaki például egy szentképen az esemény bibliai sztorijáról bölcselkedik. Ké-
sőbb azonban a gyűjtőfogház jobb csillagának második emeletén nem működött a 
„képtár”, mert alattunk, a földszinten voltak a halálraítéltek, akik közül időnként 
egy-egy embert átvittek a siralomházba az utolsó éjszakára. Az áldozat utolsó mon-
data, amit belekiabált a tehetetlen nagy magyar éjszakába, az borzalmas volt. A mai 
napig érthetetlen, hogy lehetett kibírni, hogy húsz méterre tőlünk akasztani visznek 
egy magyar embert, aki tette a dolgát, mikor kellett. Mi ilyenkor csak annyit tehet-
tünk, hogy a vaskibli fedelével verni kezdtük a cellák vasajtaját, és kétszáz cellaajtó 
tomboló döreje kísérte utolsó útjára társunkat a bajban.

Korunk szégyene, hogy az írástudók még most is adósak egy könyvtárnyi rek-
viemmel. Pesti srácok, Nagy Imre és Tóth Ilona […] és társaid, hogy bírjátok ezt 
odaát elviselni?

Legnagyobb élményem a börtönévek első hónapjaira esik: találkozásom egy rab-
bival, aki egy hatalmas méretű tömegcellában református istentiszteletet tartott sut-
togva a cella sarkában. Arról suttogott izzó szenvedéllyel, hogy Jézus Isten-képe 
nem a bosszúálló és nem az áldozatokat követelő, hanem a szerető Mennyei Atya. 
Jézus soha sehol nem beszél az „eredendő bűnről”, mert nem születtünk bűnben! De 

8. Bényi Árpád: Visszaemlékezés 
(Debreceni Református Kollégium, 2005)
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nem is áldozati bárány, aki halálával kiengeszteli az Atyát. Nem igaz, hogy vérontás 
nélkül nincs bocsánat.

„Én világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon sötétben.” (Jn. 12:46 )
A Jehova-tisztelet nem ismeri el az Istenben rejlő női teremtő erőt! A galileusok 

vallása az Istenanyát a Fény Szüzének nevezte, a Fény Fiát már kétezer éve megjó-
solta, aki a Világ Világossága lesz, és papjai a mágusok.

Jézus azért jött e világra, hogy megtalálja és megtartsa azt, ami elveszett.
Az újszövetségnél korábban elkészültek az apostolok írásai Egyiptomban és Ale-

xandriában. olyanok, mint például Tamás evangéliuma, Fülöp evangéliuma, Péter 
levele Fülöphöz, Mária Magdala evangéliuma, János apokrifonja, és ezeket 1945-
ben Nag Hammadiban megtalálták kopt nyelvű másolatokban. Ezek eredetijét a Va-
tikán felégette. 306-ban Konstantin a valódi tudást elvetette a reinkarnáció hitével 
együtt, eretnekségnek minősítve ezeket.

A rab rabbi izzó szenvedélyű, suttogva mondott istentiszteletén furcsa lázadás 
hangzott el a bibliai pontatlanságok ellen, az ószövetség bosszúálló istenképe ellen, 
és a végén a rabbi azzal fejezte be, hogy Teremtő Atyánk nem áldozta fel egyszülött 
fiát, de ott a Golgotán maga a Jóisten hagyta magát keresztre feszíteni. Krisztus 
nemegyszer mondta, hogy: „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn. 10:30) 

Jézus, a szeretet prófétája nem mondhatott olyat a kánai menyegzőn, hogy: „Mi 
közöm nekem tehozzád, ó asszony?” (Jn. 2:4 )

A görög nyelvű textusokban Jézus az édesanyját királynőmnek szólította.

Negyvenhét éve tér vissza mindennap a vallatások emléke, a megalázásoké, amik 
a veréseknél is rosszabbak voltak. Ezért módszeresen keresem és idézem fel azokat 
a mozzanatokat, amik mégis nyereségnek számítanak. És ilyen volt a rab rabbival 
folytatott beszélgetések sora. Fájdalommal teli mély hangja mintha az ószövetség-
ből érkező üzenet lenne, ma is a fülembe cseng: „Jegyezd meg örökké szóló erővel, 
hogy Isten nem bosszúálló, nem kér véráldozatot, nincs eredendő bűn, és Isten nem 
Jézust hagyta cserben a keresztfán, mert ott magát a Teremtő Atyát ölték meg. Ezért 
volt ez az emberiség legszörnyűbb bűncselekménye. Halálra kínozták, feltámadt, 
de örökké itt volt az emberek lelkében. Vegyétek tudomásul, én mondom, a zsidó 
rabbi, hogy Isten választott népe a magyar, de a többi is az. Minden jót akaró nép 
valamire, s mindegyik más-más cél megvalósítására van kiválasztva. Mi, magyarok, 
két-három ezer évvel ezelőtt a semita hálós gyilkosokkal szemben ellenálltunk az 
akkádok, asszírok, perzsák rettenetes kegyetlenségének még akkor, amikor ben-
nünket szkítáknak, pártusoknak, káldeusoknak neveztek. És vedd tudomásul, hogy 
nem pogányként jöttünk ide a Kárpát-medencébe. Már az avarok és mi is úgy imád-
koztunk, hogy: Mi Atyánk és Anyánk, Te, ki túl rajtunk és bennünk vagy, szen-
teltessék meg a Te neved. A mi őseink Jézus-hitűek voltak, Gudea szeretetegyháza 
már négyezer évvel ezelőtt élt és teremtett Mezopotámiában egy szellemi és lelki 
forradalmat.

A Heidelbergi Teológiai Intézetben jelent meg Ethelberg Stauffer híres könyve, a 
„Jerusalem und Rom”, ami leírja azt a szeretet nélküli világot, ami Jézust körülvet-
te. És itt, Mezopotámiában jelent meg újra Krisztus nyomán a szeretetvallás.
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Fájdalommal teli hangon mondta a rabbi:
Keresztények Istene, segítsél, hogy Jézus saját kézzel írt evangéliuma végre előke-

rüljön, és azt ne vegye zár alá senki. Istenem, meddig tűröd, hogy a qumráni teker-
csek, a Nag Hammadiban talált kopt és arámi nyelven írt másolatok, az igaz evan-
géliumok ne lépjenek ki a nyilvánosság elé; hogy megismerjük végre Mária Magdala 
evangéliumát és más apokrifokat! Mikor válik világossá, hogy Jézus Urunk utolsó 
mondata a keresztfán nem úgy hangzott, hogy: „Eli Eli Lama Sabaktani”. Nem azt 
panaszolta, hogy Istenem, mért hagytál el engem. Az utolsó mondat magánhangzói 
igazak, de azok Krisztus Urunk anyanyelvén (arámi nyelven) szóltak így: „Éli, Éli 
Lama Sabag Ta Nim.” Vagyis: Istenem, engedd az örökkévalóságba a megsebzettet!

A rabbi imája számomra etikai imperatívuszt jelentett. Az igazság, az Égi Igazság 
fontosabb, mint e világi hitünk ember csinálta normái.

A rácsok mögött töltött álmatlan éjszakák mennyei képtárából a már említett fes-
tői formaértékek jelentik a börtönévek főnyereményét, az ősképhez vezető út meg-
nevezhető stációit.

1980–1995 között a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola rajztanszékének vezetője 
voltam és körömszakadtáig tereltem a festőállvány előtti ambíciókat arra, ahol az 
ősképet kell keresni, és azt lerajzolás, lefestés helyett a rajzolás és festés által lehet 
megközelíteni.

A festői formára nem szabad úgy rákérdezni, hogy az micsoda?, hanem úgy: 
hogyan történik? Vagyis, hogy a festői-szellemi energiák hogyan testesülnek meg, 
hogyan válnak formaértékké. És a festmény faktúrája egy szellemi barikád emlé-
ke, egy energiamező, út valahonnan valahová, a töprengés helye egy nagyon torzra 
sikeredett parttalan liberalizmus kellős közepén, ami szétzülleszti azokat is, akik 
összetartoznak. 2005-ben ennyi fér egy rövidre szabott önvallomás keretei közé.

Munkácsy trilógiája nem a jeruzsálemi szereplőktől válik csodálatossá. Ezért 
nem a szereplők sorolása vezet közel hozzá.

A mód, ahogyan a festő kép létté varázsolja a tragédia érzéken túli világát, érzék-
feletti drámáját, az meghaladja az ember teherbíró képességét. Ennek a kozmikus 
méretű gyötrődésnek a megsejtése okozza, hogy a nézők órákig ráragadnak a képre.

A képi egységet az ellentétes irányú szikrái ellenpontozzák: az ecsetjárásnak sok-
koló ereje van. A kép „sztorija” befejezett tény, de a felfestés formajegyei befejezet-
len indulatszikrákkal kísérik tovább a szemeket. Nyomon követhető, amint a még 
meg nem száradt aláfestésbe belezuhan egy-egy festékcsomó.

Az anyaggal vívott közelharc ecsettel, késsel, tenyérrel tele van megismételhe-
tetlen véletlenekkel. Ebben a formát gyötrő fájdalomban egész népünk golgotáját 
égette rá a vászonra Munkácsy.

Itt súlya van az érintésnek. Festéksűrűség és mozgás elementáris találkozásától 
válik szakrális területté minden négyzetméter a képen. Azt érezzük, hogy Isten ve-
zette a festő ecsetjét, amiben állandóan változott az anyag sűrűsége és az érintés ere-
je. A képpé válás via dolorosája tele van a megtestesülés improvizáló meglepetésével. 

A diktatúra évtizedei egy nép, a nemzet golgotáját valósították meg.
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Képző- és Iparművészeti Lektorátus
K-54. 1966. III. 2.

Határozat109 

Bényi Árpád festőművész által a Debreceni Művész Klub helyiségében a betétlapban 
felsorolt művek kiállítását engedélyezi a Lektorátus. 

Csendélet vekkerrel olajpasztell 62×85 3.000,–
Csendélet virággal olajpasztell 50×70 3.000,–
Csendélet hegedűvel olajpasztell 50×70 3.000,–
Csendélet napraforgóval olajpasztell 50×70 3.000.–
Poros hangszerek olajpasztell 50×70 3.000,–
Mécsvilág olajpasztell 50×70 3.000,–
Csendélet kenyérrel olaj 60×80 3.500,–
Üres asztal olaj 50×70 4.000,–
Ablak lámpával olaj 60×75 3.500,–
Csendélet konyhában olaj 50×70 4.000,–
Kohó II. kréta 50×70 1.800,–
Csendélet olaj 48×68 2.500,–
Vegetáció metszet 40×50 500,–
Önarckép gyertyával metszet 40×50 500,–
Csendélet hegedűvel metszet 36×51 500,–
Szódásüveg metszet 36×51 500,–
Három ház metszet 36×51 500,–
Csendélet metszet 36×51 500,–
Csendélet írógéppel metszet 36×51 500,–
Csendélet hegedűvel II. metszet 36×51 500,–
Csendélet II. metszet 36×51 500,–
Bodrogpari uszályok metszet 41×51 500,–
József Attila: Város peremén metszet 41×51 600,–

 109 Kétoldalas gépirat, fénymásolat Bényi Árpád tulajdonából.

II. 
1966: betiltott kiállítás

1. Kiállított művek
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Radnóti ill. Alkonyi elégia metszet 41×51 400,–
Radnóti ill. És nem jön az álom metszet 41×51 500,–
Radnóti ill. /És szólt és beszélt 
vala Káin Ábellel/ metszet 41×51 400,–

Budapest, 1966. március 8. 
Ormos Tibor

igazgató

A kiadvány hiteléül: Gábor Eszter
Kapják: K. Alap, MM. Képzőm. o. Ter. Szerv. Művész Klub Művész 

K. m. f.
 Bíró Lajos s. k. Berényi Ferenc s. k.
 Gábor Eszter s. k. Imre István s. k. Mohácsi Ferenc s. k. 

2. Tóth Endre:110 
Inkvizíció Pasahalmán,111 1990

A tagbaszakadt, szakállas fiatal festőművész bemutatkozó tárlatát egy szombati na-
pon, a kora esti órákban nyitották meg a belváros egyik patinás épületében. […]

Mányi Géza tárlatának megnyitójára szép számban megjelentek a fiatalabb kol-
légák is. Sőt néhány idősebb művész, egy-két hivatalos személy és újságíró is. […] 
Természetesen jelen voltak a művészet mindenkori lelkes rajongói, s az áhítatos mű-
kedvelők.

A megnyitóbeszéd lendületesen méltatta Mányi Géza modern, ám a szélsőségek-
től mentes művészetének irányvonalát, amely a kissé szürkéskék tónusú képekben 
nyert karakterisztikus megformálást. A szónok további szép sikereket jósolt és kí-
vánt a reményteljes, ifjú tehetségnek, s hozzá kitartást és jó egészséget. 

A közönség lelkesen tapsolt, majd kezdett a teremben a képek előtt körbe-kör-
bejárni. Néhányan, akik csak „pofafürdőt” akartak venni („hadd lássák, én is itt 
voltam”) – igyekeztek mielőbb angolosan távozni.

A festő személyesen tartott tárlatvezetést a szorgalmas műélvezőknek. Közben 
az egyik bennfentes megsúgta néhány jelenlévőnek: ne menjen mindjárt haza, mert 
Gézát megünneplik – szűk baráti körben.

Az elmaradhatatlan ivászat egyre emelkedőbb hangulatban, némi dalolással és 
rengeteg locsogással éjféltájban ért véget. Minden különösebb botrány nélkül. […]

 110 Tóth Endre (1914–2011) költő, 1963–75 között az Alföld folyóirat munkatársa, szerkesztő. 
 111 Hajdú-bihari Napló, 1990. szept. 8. Pasahalma = Debrecen, Mányi Géza = Bényi Árpád,  

„A város művelődési folyóirata” = Alföld. A cikkben szereplő többi álnév föloldásától eltekintek. 
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A másnap megjelenő újság rövid, de rokonszenvező cikkben adott hírt112 a fiatal 
festőművész kiállításáról, mely úgymond „gazdagodást jelent városunk mozgalmas 
kultúréletében”. A cikk azzal fejeződött be, hogy a tárlat érdemi ismertetésére ha-
marosan sort kerítenek.

Vasárnap csak délig lehetett látogatni a tárlatot. A vendégkönyv tanúsága szerint 
jó néhányan ekkor tekintették meg a kiállítást, bejegyezve obligát, olykor naivnál 
naivabb vélekedésüket, vagy egyszerűen újabb sikereket kívántak a művésznek.

A hírlapolvasóban hétfőn szokás szerint szünnapot tartottak, a személyzetnek ez 
volt a szabadnapja. Ilyenkor a kiállítást sem lehetett látogatni.

A hírlapolvasó egyik végéből kisebb irodahelyiség nyílt az alkalmazottak szá-
mára, míg a szemközt nyíló nagyobb helyiséget kétszárnyú ajtó választotta el, mely 
legtöbbször zárva volt. Ebben a szobában a város művelődési folyóiratának a szer-
kesztősége ügyködött.

Ebéd után a tanács egyik korifeusa kopogtatott a szerkesztőség ajtaján. Három 
más személlyel együtt lépett be. A váratlan látogatást nem tudtam mire vélni. Ám a 
vendégek nem sokáig hagytak bizonytalanságban jövetelük célja felől:

– Kedves barátom, megkérlek, nyisd ki ezt az ajtót… Az elvtársak nem tudtak 
eljönni a megnyitóra, most akarják megtekinteni a kiállítást… Kinyitottam az átjá-
róajtót, s a vendégek átvonultak a terembe. Nem szokásom hallgatózni, de az ajtón 
keresztül is hallottam a tanácsi férfiú tárlatvezetésének egyes részleteit:

– Hát nézzétek, elvtársak, ezeket a hallatlan pesszimizmust árasztó színeket… 
Sötét, alvilági tónusok, nyugtalanságot felidéző atmoszféra… Komor színvilág, se-
hol egy optimistább hangulatot lehelő üdébb színfolt…

A másik két személy egyetértően bólogatott, s helyeslésének egy-egy „Szörnyű! 
Borzasztó!” kifejezéssel adta jelét. Mintegy félóráig tartott a tárlatvezetés. 

Az előőrs ezután eltávozott. 

Kedden délután feltűnt nekem, hogy a szokásos időpontban sem a művész, sem a 
teremőr nem mutatkozott. Néhány látogató tájékozatlanságból hozzánk nyitott be, 
s megkérdezte: miért tartják zárva a kiállítást? Nem tudtam semmilyen magyaráza-
tot adni, bár ösztönösen éreztem, hogy az előőrs látogatása semmi jót nem jelent a 
festő, Mányi Géza számára. 

Szerdán délután megoldódott a rejtély. A hírlapolvasó szokás szerint délig műkö-
dött. Utána néhány, előttem ismeretlen fiatalember a helyiséget hirtelen átrendezte 
– tárgyalóteremmé. A bekeretezett festmények még a helyükön függtek. A terem 
közepére egy kisebb asztal került, előtte egyetlen székkel. Ezt vették körbe a katonás 
rendben, körkörösen elhelyezett széksorok egészen a falakig. Az első sort a fontos 
személyek számára kissé elkülönítették, nagyobb hézagot hagyva a többitől.

Mikor a berendezők eltávoztak, kinyitottam a kulcsra zárt terem ajtaját, s bete-
kintettem:

– Akár egy bírósági tárgyalóterem – állapítottam meg magamban. Arról azonban 
nem tudtam, kik vesznek részt a tárgyaláson. Írásos meghívót ugyanis senkinek 

 112 A Hajdú-bihari Napló nem adott hírt a kiállításról.
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sem küldtek. Akinek illett vagy muszáj volt megjelennie, bizalmas telefonértesítést 
kapott, a konspiráció szabályai szerint. 

Három órakor mintegy jeladásra, hirtelen benépesült a terem. Húsz-huszonöt 
személy nyomult be, főleg pártbizottsági tagok, tanácsi funkciók, néhány hírlapíró, 
a művészeti szövetség titkára, s egy-két tagja. Én ugyan nem kaptam meghívást, de 
Istenben boldogult akkori főszerkesztőnk mindenáron behívott a terembe. Hátul, a 
szerkesztőségi ajtó közelében ültem le.

Nem sok időm maradt, hogy a jelenlévőket alaposabban szemügyre vehettem 
volna. Ám mindjárt felfedeztem, hogy a középre állított asztalnál a fiatal festőmű-
vész ült falfehéren, magába roskadtan. Az első sorban a legfőbb funkciók, a felkért 
szakértők s Dávidházi, az idős festő foglaltak helyet. Hátrább pedig a statisztéria ült 
eléggé komoran, egymásra sem pillantva. Arcukról semmit sem lehetett leolvasni. 
Mindenki fegyelmezte magát. Hiányzott az értekezleteken ilyenkor szokásos cseve-
gés, zsongás. A csend már-már kínos, elviselhetetlen volt. A teremben állt a fülledt 
levegő, ablakot nem nyitottak. Nem kellett sokáig várni, Garami elvtárs, a megyei 
főkorifeus megnyitotta az ülést:

– Kedves elvtársak! Ezt a bizalmas értekezletet az tette szükségessé, hogy ér-
demileg megvitassuk Mányi Géza festőművész kiállításának társadalmi és politikai 
hatását. Itt láthatjuk a legjellemzőbb képeket, amelyek részletes esztétikai elem-
zés nélkül is világosan elárulják alkotójuk merőben ellenzéki, mondhatnám úgy 
is: ellenséges magatartását… Ezek a képek egyesek szerint szimbolizmust, a mi vé-
leményünk szerint nihilizmust és destruktivizmust képviselnek, s kendőzés nélkül 
mutatják a művész kártékony szemléletét…

Utána Görög elvtárs, a politikai bizottság munkatársa olvasta fel – helyenként 
akadozva – hozzászólását. Szerinte egyáltalán nem meglepő a festőművész ilyenféle 
magatartása, amely a képein eklatánsul mutatkozik, hiszen 1956 októberében ő is 
ott menetelt a hőbörgő egyetemisták és egyéb zavaros elemek társaságában…

A forgatókönyv szerint ezután egy mérsékeltebb hangú felszólalás következett. 
Kertész elvtárs, egy másik tanácsi korifeus azzal mentegette a vádlottak padján iz-
zadó művészt, hogy – elismerve károsan pesszimista világnézetét – kérte az „ille-
tékeseket”, vegyék figyelembe: egy vidéki képzőművészeti szakkört évek óta vezet 
eredményesen, kitűnő pedagógusi adottságai révén. Tanítványai sikeresen szerepel-
tek több bemutatkozó tárlaton…

Dávidházi, a hírneves művész látható ingerültséggel mondta el a véleményét, alig 
türtőztetve magát:

– Kérem, szíveskedjenek tekintetbe venni, hogy a művészi alkotásokat nem lehet 
pusztán aktuális politikai szempontok alapján minősíteni és megítélni. Minden iga-
zi művésznek joga van érzelmei, gondolatai kifejezésére olyan színeket alkalmazni 
és olyan stílust választani, amilyeneket leginkább szeret, s amelyek egyéniségét a 
leghívebben tükrözik.

Dávidházi fejtegetéseit meglehetős unottsággal hallgatta a többség. Egyetlen cini-
kus közbeszólás hangzott el a beszéd végén:
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– Á! Itt van már megint az átkos „tükrözési elmélet”!113

Hosszas csend állt be. Senkinek sem akaródzott hozzászólni. A napilap munka-
társa kelletlenül felállt, mert Garami elvtárs már többször figyelmeztetően ránézett, 
jelezve: most ő következik soron. A rovatvezető elhadart néhány sablonos szólam-
mal teletűzdelt mondatot, majd kivörösödve visszaült a helyére.

Nem bírtam tovább… Eddig is egyre növekvő ellenérzéssel és elkeseredéssel hall-
gattam a sok ostoba és ízléstelen rágalmat. Hirtelen felálltam és átmentem a szer-
kesztőségi szobába. Nem telt bele egy-két perc, a főszerkesztő utánam jött:

– Ne tüntess ilyen nyilvánvalóan! Miért jöttél ki? Gyere vissza!
– Elegem volt ebből az inkvizíciós ülésből! – vágtam vissza, torkig vagyok vele-

tek… Hányingerem van.
A további kapacitálásra, sőt fenyegetésre sem mentem vissza.

A következő nap reggelén, amikor a szerkesztőségbe mentem, arra lettem figyelmes, 
hogy a lépcsőházban egy hordár kocsijára hevenyészve becsomagolt képeket hurcolt 
lefelé egy idősebb, régies eleganciával öltözött úriember, akit eddig nem ismertem.

Megszólítottam s bemutatkoztam. Ekkor tudtam meg, hogy ő a művész édesapja.
– Mi történik itt? – kérdeztem rosszat sejtve.
– Beszéljen a fiammal – válaszolta a férfi –, az emeleti teremben csomagolja a 

képeit…
Izgatottan siettem fel a lépcsőkön. Nem kellett sokat kérdezősködnöm. A látvány 

önmagáért beszélt.
– Le kell szednem a kiállításom anyagát! Ez volt a verdikt – közölte velem a fiatal 

festő. – Enyhítő körülményeimre való tekintettel – folytatta keserűen – azonban 
megengedték, hogy továbbra is irányíthassam a herpályi rajzszakkört…

3. Bakó Endre: 
A képzőművészet vonzásában, 2010114

[…]
1964 decemberében felcsaptam újságírónak a Hajdú-bihari Napló kulturális ro-

vatában. A háromtagú rovatban ugyan 1966 tavaszától Magyari Vilmos115 volt a 
képzőművészeti felelős, de egy kis vidéki újságnál nem lehetett olyanfajta szako-

 113 Barta János (1901–1988) irodalomtörténész, a Kossuth Lajos Tudományegyetem professzora 
az 1955-ös realizmusvitán szembeszállt a Lukács György-féle örök realizmus elvvel. 1960-ban 
polémiát kezdett a művészi, az irodalmi tükrözés fogalmának a differenciálására. ő a tükrözés 
helyett az élményt és a formát hangsúlyozta. A korabeli párthivatalosságoknak ez nem tetszett. 

 114 Erdei Sándor: Hit és türelem (rajzversek-versrajzok). Szerk.: Komiszár János. Debrecen, Suli-
szerviz oktatási és Szakértői Iroda Kft., 2010. 73–77. 

 115 Magyari Vilmos (1932–2014) rendezte a Művész Klub 1966-os Bényi-kiállítását, majd a Haj-
dú-bihari Napló munkatársa volt. 
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sodást megvalósítani, mint például a Magyar Nemzetnél vagy a Népszabadságnál. 
Képzőművészeti kritikára ugyan nagyon ritkán vállalkoztam. […] Rendszeresen 
készítettem viszont riportokat festőkről, s beszámolókat képzőművészeti rendezvé-
nyekről. Többször írtam a Népszava c. országos lapba is az üzemi tárlatokról, s a 
hajdúböszörményi nemzetközi művésztelepről. […]

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy azokban az években a fontosabb kultu-
rális események, így a tavaszi és az őszi megyei képzőművészeti tárlatok jelentősége 
a politika nagyítótükrében felértékelődött, tehát voltaképpen leértékelődött. A mű-
vészet a szó szoros értelmében része, illetve szolgálóleánya volt a társadalmi gyakor-
latnak. A lapnál is mindig izgalmat okozott, hogy mit fog szólni a pártbizottság a 
tárlatokat értékelő kritikákhoz. Bizony, nem egyszer kaptunk elmarasztalást, mert a 
kritika, amit legtöbbször külső szakértők írtak, nem volt eléggé „pártos”, nem lep-
lezte le kellő szigorral a kispolgári eltévelyedéseket, az öncélú formalizmust, és nem 
hangsúlyozta elég didaktikusan a szocialista munka- és emberábrázolás elsőbbségi 
jogát a témaválasztásban. Így volt ez 1966-ban is. A tavaszi tárlat kritikáját ezúttal 
Székelyhidi Ágoston írta, s nem utasította el kellő eréllyel az „eltévelyedett” kísérle-
teket. A megyei pártbizottság kemény hangon reagált, persze informális eszközökkel, 
tehát nem nyíltan, csak amúgy szóban, telefonon, különösen a grafikai anyagot kifo-
gásolta. Köztük Bényi Árpád grafikáit, mondván, embertelen szemléletet tükröznek. 
Bényinek, aki ekkoriban a berettyóújfalui gyermekváros iskolájának rajztanára volt, 
nem sokkal később egyéni kiállítást rendeztek a Művész Klubban (Széchenyi u. 1.). 
Jelen voltam, amikor a képeket rakták fel, megismertem Bényi édesapját, […] ma-
tematikus öccsét, közelebbről őt magát. A megnyitó napjának délelőttjén telefonált 
Horicsányi Béla, az Ady Művelődési Ház (vagy a városi tanács?) munkatársa, hogy 
a Napló egyelőre ne foglalkozzék a kiállítással. Délután megjelentek a városi ta-
nács művelődési osztályának emberei Gacsó Lászlóval az élen, sokáig nézelődtek, 
majd két képet levettek a falról, de a kiállítást végül engedélyezték. Így aztán este az 
ünnepélyes aktus után megkönnyebbülten iddogáltunk, beszélgettünk. A következő 
hét keddi napján a főszerkesztőnk azt az utasítást adta, hogy az újdonsült kollégá-
val, Magyarival együtt menjünk el a kiállítást követő ankétra, miközben Magyarit 
megrótta, hallván, hogy ő rendezte a kiállítást, mint utolsó feladatát a művelődési 
otthon alkalmazásában. Az ankét légköre végig félelmes volt, ilyen lehetett egy vész-
törvényszéki tárgyalásé. Ördög Lászlóra, a kitűnő matematikatanárra, akkor már a 
városi tanács elnökhelyettesére bízták a moderátor szerepét, aki láthatóan kínosan 
érezte magát, de nem térhetett ki a feladat elől. Aminthogy nem adhatta vissza a 
megbízást Baranyi Imre, az Alföld főszerkesztője és Boda István költő,116 akkor már 
a Napló főszerkesztő-helyettese. Az ő tisztük volt a kiállítás szakmai minősítése, mint 
az ankét prelúdiuma. Sajnos, egykori feljegyzésem második fele alkallódott, így nem 
tudom pontosan idézni szövegüket, de arra ötven év távlatából is emlékszem, hogy 
megpróbálták ellensúlyozni, az állítólagos erényeket és a hibákat egyaránt számba 
venni. A hibák között szinte egybehangzóan a kispolgári privatizáló tendenciát em-

 116 Boda István (1928) költő, újságíró, 1950-től az Építünk, 1954–70 között az Alföld, 1965-től a 
Hajdú-bihari Napló munkatársa, később főszerkesztő-helyettese. 
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legették, mint elfordulást a közösségi élettől, a kollektív eszményektől, olyan csend-
életre utalva, mint például a szódavizes üveget ábrázoló grafika. Ez szerintük a be-
felé forduló, individuális életeszménynek, a kispolgári kényelemnek a szimbóluma. 
Élesen emlékszem arra is, hogy a langyos hozzászólások sorában mindössze kettő 
volt karakteres. Az egyik Balla László festőművészé,117 aki nem átallotta szóba hoz-
ni Bényi „ellenforradalmi” magatartását, börtönbüntetését sem, a másik Félegyházi 
Lászlóé, aki viszont nagyon határozottan védte az anyagot, magát Bényit és az al-
kotói szabadságot. Bényi mellett voksolt – óvatosan – Bíró Lajos118 és Tar Károly is. 
Utóbbi javára kell írnunk, hogy a vita során Ördög Lászlót tizenöt-húsz percenként 
telefonhoz hívták. Egy hívás után visszatérve gyorsan zárszót mondott a tőle megszo-
kott választékos stílusban, és bejelentette, hogy a kiállítás betöltötte funkcióját, mert 
jó alapot szolgáltatott egy művészetpolitikai vitához. A betiltás szó el sem hangzott, 
de másnap leszedték az anyagot. Mindenki beszélte, hogy Ördög László Baranyai 
Györggyel, a megyei pártbizottság titkárával (később Budapest rendőrfőkapitánya 
lett!) állt telefonkapcsolatban, tőle kapta a betiltó utasítást.

Íme az esztétikus, a művész, a pedagógus, a pszichológus, és az „ember”, aki ezt 
elhitte magáról.

(Az igazi önarckép című rajz alatt, 1953)

Courbet bátorsága, Rembrandt piktúrája, Frans Hals ecsete, Rudnay magyarsága 
s az én szívem. Ezek kellenének ahhoz, hogy olyat csináljak, amit szeretnék. (Kun-
hegyes, 1954. VI. 3. – egy önarckép alatt.)

Fél évszázadon át egy kulcslyuk volt az egyetlen kapcsolatom a világgal, amelyen 
néha átleshettem egy emberszabásúbb világba, ahol nem jelszavak helyettesítik az 
emberibb létezést.

Ezt a rést, ezt a „cirklit” helyettesítik képeimen az ablak monomániásan vissza-
térő, ismétlődő motívumai.

Idegen tőlem, hogy másokkal sajnáltassam magam. Ezért egy olyan képi világ 
felépítését kerestem, ami megkísérli felmutatni a cellalétezés belső szépségeit, az 

 117 Balla László (1906–?) Nagybányán tanult, hivatalt is vállalt festő. 
 118 Bíró Lajos (1927–2010) festőművész, az egri Pedagógiai Főiskola tanáraként kiállt az 1956-os 

forradalom mellett, ezért börtönbüntetésre ítélték. Később a debreceni Medgyessy Ferenc Kép-
zőművészeti Kör tanáraként dolgozott. 

III.
Bényi Árpád vallomásaiból

1. Bejegyzések a vázlatfüzeteiben
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autonóm világ boldogságát a tengernyi boldogtalanságban. A redukált létezés belső 
ragyogását kerestem, azt a hitet, mely szerint az arasznyi szabadság talán közelebb 
van a Végtelenhez, a Mindenséghez, ha egy belső, gondolati szabadsággal társul.

A műteremből elmászkáló képeim után gyakran szeretnék szólni, hogy eszükbe 
ne jusson üzenetet súgni a műtermen túli világba.

Nem üzenek semmit. Jobb, ha hallgatok, mert minden üzennivalóm csak bajt hoz 
a fejemre. Régebben azért, mert pesszimistának nevezték az ecsetemet, aztán pedig 
azért, hogy miért nem így vagy úgy.

Akinek nincs tehetsége vagy potenciális lehetősége ahhoz, hogy hatással legyen 
száz, ezer vagy tízezer emberre, az őrült aránytalanságban az egész emberiséget 
akarja megváltani, és az örökkévalóság mámorában él. Ezek a dilettánsok, akik 
nem tudnak napirendre térni útszéli helyzetük fölött. Nem is könnyű az!

Naponta felkapaszkodom diadalmas örömmel egy-egy csúcsra, hogy másnap 
mindig kiderüljön: Himalájának néztem a vakondtúrást.

Naponta mennybe emelkedni és pokolba süllyedni – ez a hátralévő program.
Hátha egyszer igazi csúcsokkal is megbirkózom!

Minden száj mondja-mormolja,
égbe kiáltja maga baját,
de mi már nem tudunk odafigyelni 
semmilyen jajra,
mert nem látunk,
csak megtekintünk,
mert nem tudunk látogatni,
csak látogatást tenni,
és elmegyünk gyorsan
egymás mellett. 

(A Prometheus-vázlatok mellett.)

Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden a földön, és csak a szellemi kincs éli 
túl a halált.” Mennyire igaza volt Sylvester Jánosnak! (Egy bejegyzés a kórházban 
rajzolt vázlatok között 2001-ből.)

olyan világban vagy, ahol kevés a mi szókészletünk.
Térnek és időnek mások a mértékei.
Nekünk itt nincsenek fogalmaink,
hogy ezt megérthessük.
Az ember és a véges tér mértékével mérjük
a végtelen Teremtő Szellem hatalmas erejét. 

(Bejegyzés egy vázlatfüzetben, 2006. november.)
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Szellemképtár képei között időről időre felbukkannak elvetélt nekirohanások, 
amikben szerettem volna megfesteni nagy élményeimet, találkozásaimat az égig érő 
fa szörnyű pusztulásával.

Ágainak fekete üszkei merednek mozdulatlan tehetetlenségbe a borús felhők 
alatt.

Lassan törvénnyé merevedik a tapasztalat, hogy minél többet próbál őrizni az 
égig érő csipkebokor élményéből az ecset, annál kevésbé meggyőző a kép, és fordít-
va is igaz: minél inkább válik képpé, annál többet veszít a csoda erejéből.

De lehetséges, hogy mindez nem is igaz, vagy nem így igaz. 

(A Tisza-tavi vázlatok mellett.)

2. Vallomás a munkámról

Nincsenek festői terveim abban az értelemben, hogy beszélni tudjak azokról.  
A világot csak indulatok szintjén vagyok képes átélni, és a képen ezekből már csak 
gesztusok maradnak. Ezért van, hogy töprenghetek ars poeticán, de megfogalmaz-
ni nem tudnám azt. A kép tartalmi, tárgyi, ábrázolásbeli elemeit nem tartom fes-
tőietlennek, vázlataimban főleg tematikus ízű krokik vannak a Mindenható bürok-
ráciáról, a Könyökvédők hatalmáról, a Közöny lárvaképeiről, a Cinizmus álarcairól.

Füzeteimet telerajzoltam a tisztesség és hit elmeszesedett, elhájasodott kövületeivel; 
legnagyobb tartozásom ezek képi megfogalmazása. Füzeteimbe gyűjtöm lelkesedé-
sem és átkaim relikviáit, hogy az indulatok szélcsendjében tudjam, hogy min lelke-
sedtem tegnap.

3. Képelemzés egy készülő képhez, 1978119

Kellékei a falon található előképek

Igazságtalan a látványban, hogy eltörpül a távoli jegenye a közeli fűszál mögött. Mi 
több számunkra, amit tudunk a dolgokról, vagy amit látunk belőlük?

Jó lenne igazán hinni vonalban, színben, formában. Hinni bennük, mert nemcsak 
arra jók, hogy elfedjék a valót és mámorossá tegyék az optikát, de belevághatnak 
húsba, szájra fagyaszthatnak önhitt vigyort, és átmelegíthetnek hűlő hitet, dermedő 
magányt.

 119 Alföld, 1978/3. 92–93.
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A kép, ami még nincs, vonallal indul tétován, aztán a vonal foltokat talál vagy te-
remt maga körül. Átmegy rajtuk, megkerüli őket, bujkál köztük reszketve, bizony-
talanul, vagy közéjük hasít, hogy eltűnjön aztán nyomtalanul. Semmit és mindent 
csinálhatnak a vonalak, elkerülve vagy belesodródva a nagy foltok tömegvonzásá-
ba. Lázad a közéjük hasító ív, nem tud vonzásról-taszításról, csak belezuhan a kép 
világába, és eltűnik benne hirtelen. Nyomát beszövik idétlen indakötegek.

A foltok terjedhetnek alattomosan, mint a tintapaca, de protestálhatnak is, mint 
tények. Ismétlődhetnek és feleselhetnek egymással vagy együtt a vonalakkal szem-
ben. Néha despoták a foltok, a tiszta felületeket is azzá teszik, ahogy a sötétség 
ellentétét is fertőzi a kemény kontraszt ereje.

Soha nincsen béke folt és vonal között: összecsapnak-szétválnak olyan harcban, 
ahol nincsenek frontok, sem szétválasztható erők, csak küzdelem van valamiért – és 
ha egyszer sikerülne, az állandó megújulás hitéért.

Fekete és fehér többször összevillanhat, de végső tisztaságában minden szín őriz-
kedik tőlük. Élnek közöttük, de nem vegyülnek velük.

Ebben a képtérben nincsenek érvek. A nagyvilág és kép világa között túl szűkek, 
alkalmatlanok a logikai kiskapuk. A kép üzenete ott szólal meg, ahol semmivé fosz-
lik a verbális szándék, ahol belefeledkezik ecset az anyagba, ahol eltűnik látszólag 
minden mondandó, színröggé csomósul az indulat, vonalban süvít a sikoly, és a 
barázdává merevült szorongás fölött száll a felszabadult vonal győztes hite az em-
berben, abban, hogy mégis érdemes. 

Fessük együtt ezt a képet mindannyian egy életen át!

4. Gondolatok a műteremben, 1999

A hetvenedik életév közelében a festőember társalogni kezd a műtermével. Kell-e 
még stafeláj és ecset? Biennálék világában lassan eltűnt a kép, kilépett a keretből 
és akcióvá változott. Ebben a században volt néhány vonaglása az emberiségnek, és 
sokkolni kellett a maradék értelmet. De talán túl vagyunk már dühös osztályhar-
cokon, talán már nem lesz ember embernek farkasa, és mai szétszóratásunk idején 
újra szükség van szent helyekre, közös tűzhelyekre, ahol nem vernek orrba polgár-
pukkasztó hányaveti hangoskodások.

A művészetben mindig helye van a leleménynek, de semmilyen ötlet nem pótol-
hatja hosszú távon a forma kimeríthetetlen megújulásait, a formálás szellemét.

Akik abban érdekeltek, hogy megússzák a társadalmat, hogy izolálódjanak a lel-
kek, azoknak jó, hogy kiürülnek a kiállítótermek. De előbb-utóbb jönni fog egy 
nagy megvilágosodás, hatalmas művészi forradalom, és nem fogja hagyni, hogy 
ürüléket vigyenek templomok szentélyébe. 

Rövidesen megszólal tízezer esztendő művészi örökségének etikai imperatívusza: 
az akció színpadra való és nem verniszázsra. A festészet várható reneszánsza arra 
kötelezi a szakmát, hogy sík és tér között bujkáló teremtő alkotással tegye láthatóvá 
a szellemi energiákat.
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Mostanában egyre gyakrabban foglalkoztat, épp ezen töprengtem, amikor jött 
a szerkesztő kérdése: Milyen lesz a művészet száz év múlva? Nem lesz kritérium a 
hasonlósági elv, de becsülete lesz az ábrázolásnak. Nagyobb lesz a kontraszt az áb-
rázolás és absztrakció között, de az alkotáson belül lesz jelen a két véglet. Realitás 
és absztrakció egyetlen képen belül viharzó energiákat szabadít fel, és abban lesz a 
progresszió, hogy ez a két pólus soha nem látott ellentétek szembeállításával lesz 
láttató erejű.

A színek éltető ereje kristályos csengéssel emeli ki a művet a gravitáció nehéz-
kedéséből. A vonal nem bújik el a tónusok és féltónusok mögé, a vonal autonó-
miája kiszabadul a kontúrok szolgaságából, és szabadon remeg az átlók mentén 
vagy szembefordul velük. 

A mű tere olyanná lesz, amiben nyilvánvalóvá válnak a töredék dimenziók, a két 
és három dimenzió közötti létezésformák, és általuk szentképpé válhatnak a csend-
életek hagymával, tökkel, csészével.

Hiszek benne, hogy visszatér a színek, a rímek és a melódia becsülete. Nagy 
szükség van erre, mint tűzre a didergőnek, vagy kenyérre az éhezőnek, hogy legyen 
mitől újjászülessen a lélek. 

Debrecen, 1999. szeptember 4. 

5. Erdélyben születtem, 2001120

Erdélyben születtem. ott rakták meg tarisznyámat tervekkel és az emlékezés paran-
csolatával, hogy legalább indulatokban éljen tovább az elhagyott bölcső melege, a 
feledésbe merülő kultúrák képe.

Akik a Küküllő partján jöttek a világra, azok fokozottabban érzik, hogy számos 
elintéznivalójuk van ezen a világon, hogy nyomot hagyjanak, mit nem fújhatnak el 
a forgószelek.

Családunk 1940-ben Marosvásárhelyre, 1944-ben Csornára költözött. Ezért kö-
zépiskoláimat Marosvásárhelyen kezdtem, Csornán folytattam, s végül Debrecen-
ben, a Református Gimnáziumban fejeztem be.

A főiskolás évek előtt a Debreceni Szabadiskolában Tamás Ervin és Félegyházi 
László, Szegeden, a főiskolán Winkler László voltak a mestereim, mivel a Képzőmű-
vészeti Főiskolára származásom miatt nem vettek fel. Előbb főiskolai, majd egyete-
mi diplomát szereztem.

1956-ban egyik fametszetem felhasználásával plakátot csináltunk, amiért négy-
évi börtönbüntetést kaptam. Szabadulásom után segédmunkásként dolgoztam, fes-
tettem, rajzoltam.

 120 Napút, 2001/10. 35–38.
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1966-ban első önálló kiállításomat a Hatalom bezáratta. Pesszimizmussal, el-
idegenedéssel vádoltak szakmai kifogások helyett. A szakma válaszaként 1967-ben 
felvettek a Művészeti Alapba. 1975-től vagyok tagja a Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetségének.

1975-ben műtermes lakást kaptam Debrecenben a művésztelepen. Azóta itt élek.
Hosszú szabadúszó évek után 1980-ban meghívtak a Nyíregyházi Tanárképző 

Főiskola rajz tanszékére, ahol több mint egy évtizedig voltam a tanszék vezetője. 
Közben 1987-től a Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetében ven-
dégtanárként művészettörténetet adtam elő. Főiskolai tanárként mentem nyugdíjba 
1995-ben.

Tanulmányúton jártam Lengyelországban, Litvániában, Ausztriában, Velencé-
ben, Párizsban.

Csoportos kiállításokon szerepeltem a Műcsarnokban, a Magyar Nemzeti Galé-
riában, Berlinben, Nagyváradon, Lublinban, oslóban, Rómában, Moszkvában és 
az USA-ban.

Nagyobb egyéni kiállításaim voltak Debrecenben a Medgyessy Teremben, a Déri 
Múzeumban, Szolnokon az Aba-Novák Teremben, Budapesten a Fényes Adolf Te-
remben, a Nagyváradi Képtárban, a Lublini Képtárban, Ausztriában, Linzben és 
Salzburgban, Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban, Karcagon a Nagykun Mú-
zeumban.

Művészi munkásságomért a következő díjakat kaptam: Csokonai-díj (1976), 
Medgyessy-díj (1979), Holló László-díj (1991), Debrecen Kultúrájáért díj (1993), 
Csokonai-díj (1996). Művészeti tevékenységemért 1998-ban a Parlamentben vehet-
tem át a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét. 1999 óta Debrecen város 
díszpolgára vagyok.

Munkáim megtalálhatók hazai és külföldi múzeumokban, egy nagyméretű pan-
nóm látható Debrecenben az Aranybika Szálló Hajós Alfréd Termében.

A festői forma természetét elemző könyvem Ecset és stafeláj címmel 1998-ban 
jelent meg a Barbaricum Kiadó gondozásában.

A hatvanas-hetvenes években számtalan pályatársammal együtt én is leszűkítet-
tem mozgásteremet a festőállvány és az ablak közötti néhány méterre. A tenyér-
nyi műhely szinte predesztinálta a képtér redukcióit. Akkor létezésem természetes 
motívumai voltak az ablakok, a szűk nyíláson keresztül látható világ, üres asztal, 
vekker. Minden segített abban, hogy szűkítsem szókincsemet, hogy a képtérben is 
tőmondatok felé törekedjek. Képeim világa ma is csupa redukció. Amit felületes ítél-
kezők „témának” neveznek, az nálam teljesen hiányzik. Nincs sztorija a képeimnek. 
Arra törekszem, hogy amit tartalomnak neveznek, azt az ecsetmozgás hordozza. 
Kerülöm a hígítót, hogy a sűrű festékmassza képes legyen megőrizni az ecset „ujjle-
nyomatát”, a kézjárás „bűnjeleit”, tétova vagy ideges mozgásának nyomait.

Néha engem is csábít, hogy hangsúlytalan formahatárokkal, üdítő festőiséggel 
összemossam a közelit a távolival, de úgy érzem, hogy görény járta terepen minden 
virágsziromnak ujjongó hangsúllyal kell megjelenni, hogy azok a szirmok madár-
röptű járásával, másféle terek kínálatával kiszakítsanak a mából, és egy jobb világ 
ígéretével tartsák ébren az ember jobbik felét.
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Van egy hely ezen a világon, egy különös rezervátum, ahol a dimenziók kevered-
nek az érzékszervek számára is. A képkeretbe zárt sík és tér közötti létezés senki 
földje ez. Itt nem fognak az ész átkai, tiltásai. A tényeknél fontosabbak a sejtések 
és az indulatok. Itt a törpe nagyobb lehet az óriásnál, a véges találkozik a végtelen-
nel, hiszen a kiterjedés nélküli tér határtalan. A képtérben a sík elmozdul, és olyan 
minőséggé válik, ami a tér és sík között lebeg. Egyetlen tisztességes út vezet ehhez a 
minőséghez. Azt kell tisztázni, hogy a festő keze nyoma miképpen kötődik a síkhoz, 
és hogyan a térhez. Mert a kép tere se nem sík, se nem tér, hanem ez is, az is. Iga-
zán egy olyan töredék dimenzió, ami a határok átlépésével drámai erejű érzéseket 
szakít fel. Néhány arasznyi helyen a végtelen és a véges az evidencia erejével kezet 
foghat. Egy csendélet egésze lehet a csend élete, de a részletek, amik még nem szer-
veződtek tárgyi formává, vagy már formaértékké nemesültek, megidézhetik a csend 
ellentétét: feltépett sebek pokoli fájdalmát. Egy virág szirma mielőtt virággá válna, 
jelentésében határtalanná tágulhat az elhallgatás erejének többletével. Ezzel több a 
forma értéke a tárgyi formánál. 

Színek mezején nincsenek érvek. A mindenség és a képek világa között alkal-
matlanok a logika törvényei. A kép ott szólal meg, ahol semmivé foszlik a szó, ahol 
belefeledkezik az ecset az anyagba, ahol színröggé csomósodik az indulat.

Évezredek művészi örökségét úgy tekintem, mint a teremtés tovább folytatását. 
Van Gogh, Csontváry, Kondor képei mind az evangélium folytatásai. Bennük ta-
pinthatóan találkozik a végtelen és a konkrét pillanat érzékisége, mint a gondolat és 
a tett természetes szimbiózisa.

A művészet indirekt eszközökkel, spontán erők szervezésével olyan létezését in-
dítja meg a teremtő szellemnek, amiben egyszerre van jelen az érzéki kapcsolat a 
világgal, a spontán és szervezett megfigyelése a világnak, az elmélkedő meditálás, 
az erők koncentrálódása a tevékeny gyakorlat és intenzív cselekvés emberformáló 
ereje. Ennek felismerését hiányolom az egész mai közéletben.

Festők dolga ebben a még emberlakta világban, hogy csendes együttlétre hívja 
azokat, akik már elengedték egymás kezét, s hogy a rámába zárt arasznyi létezés 
embermeleget kínáljon, s hogy kihűlt kispadok helyett képek közé gyűjtse a zajtól és 
szórengetegtől megzavart indulatokat. 

6. Töprengés a műteremben, 2006121 

Keresem a néma ikon megfestéséhez vezető utat. Néma, mert szentek és angyalok 
nélkül, mégis szentképek őszinte áhítatát kellene tartalmazza.

Valahol olvastam, hogy színek erejével lehetne megteremteni az emberi sors és 
isteni létezés között felbomlott szövetséget. Színekkel, vagyis nem a racionalitás ere-
jével, hanem valamilyen szakrális indulat által.

 121 Bényi Árpád: 75 év tér és sík között. Katalógus, Debrecen, 2006. 5.
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Szavak elől és minden racionális spekuláció elől képekhez jó menekülni. Minden 
műteremnek van egy-két „titka” arra, hogy meddig engedi az ecsetet a tér és sík 
közé, az ész és indulat közé, hogy azt jelenítse meg, amit látunk, vagy azt, amit 
gondolunk a világról, hogy azt, amit tudunk, vagy azt, amit érzünk, sejtünk a min-
denségről. 

Műtermek titka, hogy a kép tere meddig engedi az ecsetet a dimenziók közé, hogy 
meddig idézi a háromdimenziós emlékeket, és mennyire redukálja önmagát a síkok 
mezejére, oda, ahol a térbeli kiterjedések idézése megszűnik. Mert van egy hely ezen 
a világon, ahol a profán és szent, a tér és a sík az érzékszervek számára keveredik.

A kép rámájába zárt terület szakrális hely, a pokol és mennyország terének senki 
földje, ahol a tényeknél fontosabbak a sejtések, ahol glóriával megidézett szentek 
helyett egy-egy kobaltkék színfolt pillangója szakrálisabb tartalmat idézhet. A vég-
telen Mindenséget nem lehet racionális úton felfogni. Tér és idő végtelenjét csak 
hinni lehet vagy tagadni, és ezt a kettősséget jobban kifejezik az ábrázoláson túli 
néma ikonok, mert a sejtések szakrális érzésvilága meggyőzőbb.

Szeretném, ha a képeimen minden színfolt levetné e világi bábrongyait, és pillan-
gó súlytalanságával ecsetvillanássá válna a tömeg. 

A „dolgok” alakja kivonja magát a hétköznapi megjelenés normái alól: emberlép-
téken túlit, áttetszőt vagy gravitációtól mentes állapotot esszenciál.

A forma minden tobzódása ellenére belefeszül egy képzeletbeli síkszerű állapot-
ba. A néma ikon villanásokat keres az örökkévalóság fényeiből.

Ecsetet azért kapott az ember, hogy ablakot nyisson emberlétünk hatalmas tit-
kaira.

A festői forma – hogy létezhessen – le kell váljon a gondolatról. A képről beszélő 
interpretációnak a megtestesülés stációit kell kutatnia, a képpé válás állomásait, a 
szellem találkozását az anyag tehetetlenségével.

Mit keresek én az ecset és paletta segítségével?
– a forma különböző állapotait,
– a tér- és síkszilánkok robbanásait,
– a létezés peremén felejtett vonal-szikraesők csodáit,
– tárgyi felismerések helyett irracionális formavegetációit, 
– a lét és nemlét határán sepregető ecset meditáló, lassú töprengését.
A képráma által körbezárt mező legyen a festő ígéretföldje akár úgyis, mint esz-

tétikai szenvedéstörténet színtere.
Szeretném megfesteni egyszer azt a szentképet, amelyiknek teréből kiűzhetem 

a megnevezhető dolgok világát, ahol teljesen tárgyakká válás előtti állapotukban 
maradnak a színek, és amiben a Szellem megtestesül.

Valamikor évezredekkel korábban rituális tüzeket néztünk szent borzadállyal, és 
hagytuk, hogy átjárjon a varázslat ereje. 

Hiszek benne, hogy visszatér a színek, a rímek és a melódia becsülete. Nagy 
szükség van erre, mint tűzre a didergőnek, kenyérre az éhezőnek, hogy legyen mitől 
újjászülessen a lélek.
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Fontos tudni, hogy én csak 1959-ben ismertem meg Árpádot, tehát az ’56-os esemé-
nyeket csak elbeszélésekből ismerem.

Rajztanárként Kunhegyesen dolgozott a forradalom idején. A salgótarjáni sortűz 
akkor annyira felháborította, hogy az eredetileg Radnóti-illusztrációt (Erőltetett 
menet) fába véste. A barátai plakáttervükhöz kérték ezt a munkát, amit ő oda is 
adott. Rávésték ezt a feliratot: Szabad Magyarországot! 

Kinyomtatták, terjesztették Kunhegyesen. Nem volt nehéz megtalálni a szerzőt. 
Meg is kapta érte a négy év börtönbüntetést. Az elszenvedett fogság kínjairól nem is 
beszélek. Két és fél év után amnesztiával szabadult. Természetesen nem kapott sehol 
sem állást. Családja széthullott.

Egy nagy szerencse folytán Berettyóújfaluban a Gyermekvárosban mégis kapott 
segédmunkási állást. 

Talpra akart állni. Portásként őrizte az intézmény kapuját. A beérkező dolgozók 
regisztrálása után elsöpörte az utcafrontot, utána a portásfülkében olvasott, rajzolt, 
beszélgetett az arra járó emberekkel.

Saját bevallása szerint élete legszebb időszaka volt ez, mert senki sem bántotta, 
sok barátot szerzett.

A telepen lévő gimnázium tanárai hamarosan megismerték, barátjukként fogad-
ták. Én is itt ismerkedtem meg vele (éppen akkor kerültem a Gyermekvárosba pá-
lyakezdő pedagógusként).

Árpád minden megjelent irodalmi olvasmányt elolvasott, tájékozódott a kép-
zőművészeti élet eseményeiről. Esténként összejöttünk a fiatal pedagógus bará-
tainkkal, és nagy beszélgetések közben megváltottuk a világot.

ő közben rajzolt, festett, szobrokat készített.
Egy minisztériumi delegáció prominens tagja megkérdezte a Gyermekváros igaz-

gatójától, hogy ki ez az ember, aki ilyen csodálatos dolgokat csinál. Az igazgató 
boldogan elmesélte, hogy ez a segédmunkás tulajdonképpen rajztanár, aki az ’56-os 
múltja miatt börtönben ült, és itt kötött ki.

Ez az esemény aztán megváltoztatta Bényi Árpád életét. Elintézték, hogy tanít-
hasson a Gyermekvárosban, hiszen nincs rajz szakos tanáruk. Árpád akkor min-
dent beleadott. Lelkesen készült az órákra, csodálatos rajztermet rendezett be.  
A tanításon kívül szakköröket szervezett, foglalkozott a tehetséges állami gondo-
zott gyermekekkel.

Aztán a gimnázium is igényt tartott a munkájára. Rajzot és művészettörténetet 
tanított ott is.

1961-ben összeházasodtunk. Nagy öröm volt, hogy segíthettem a szobrok készí-
tésében, a rajzterem dekorálásában stb.

Mivel én levelező úton az Egri Tanárképző Főiskolára jártam, Árpád is úgy gon-
dolta, hogy ő is tanulni szeretne. Az intézmény jellegénél fogva a pedagógia szakot 
javasolták neki, így a KLTE pedagógia szakán tanult tovább.

7. Özv. Bényi Árpádné: 
Életünk története
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1966-ban megszületett a fiunk. Lakást kaptunk. Mivel műterme nem volt, in-
kább csak grafikákat készített, de kisebb méretű olajképeket is festett.

Rendszeresen részt vett kiállításokon. Sajnos, az 1966-os első debreceni önálló 
kiállítását három nap után betiltották. Pesszimizmussal vádolták olyan nevetséges 
indoklásokkal, hogy: miért porosak a hangszerek, a harmónia hordozói; miért van 
ilyen címe a képnek, hogy: Üres asztal, hiszen a szocializmusban nincs ilyen. Vagy 
miért nincs a csendélet vekkeróráján mutató.

A megbélyegzés után is nagy lendülettel dolgozott. Minden nagy kiállításon részt 
vett.

Közben akadtak jóakarói is. Megürült egy műtermes lakás a debreceni nagyerdei 
művésztelepen, és oda meghívták. Boldogan igent mondott. 1975-től itt dolgozott 
haláláig.

Kevés olyan képzőművész van, aki olyan sokat dolgozott volna, mint ő. Hét év 
„szabadúszás” után Nyíregyházán vezette a rajz tanszéket, tíz évig tanított a KLTE 
Történelmi Intézetében művészettörténetet, közreműködött a Debreceni Medgyessy 
Gimnázium képzőművészeti tagozatának létrehozásában.

Aktívan részt vett Debrecen művészeti életében. Tagja volt Debrecen város Kultu-
rális Bizottságának, elnöke volt „A Munkácsy-trilógiáért” Alapítványnak.

A művészettel és pedagógiával kapcsolatos gondolatait Az Ecset és stafeláj című 
könyvében összegezte (Karcag–Debrecen, 1998).

Debrecen és Berettyóújfalu díszpolgára volt, szülővárosa, Dicsőszentmárton Pro 
Urbe Díjasa.

Sok elismerést kapott (Csokonai-díj, Holló László-díj, Debrecen kultúrájáért díj, 
Medgyessy-díj) és a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével is elismerték 
művészeti életművét. 

Halála óta tizenkét emlékkiállítást rendeztünk.
A mostani emlékezésnek több apropója is van: most lenne 85 éves, 50 éve zárták 

be a kiállítását, tíz éve nincs közöttünk.
Hálás vagyok a szép megemlékezésért, de megjegyzem, hogy a 2006-ban ren-

dezett kiállításán jó szívvel ajánlotta fel Debrecen városának húsz olajképét azzal 
a feltétellel, ha falakat találnak a képeknek. Debrecen nem talált erre falakat. Ma 
is itt őrzöm a képeket (illetve a most álló kiállításon láthatják is ezeket). Ez engem 
elszomorít.

Hatalmas hagyatéka van.122 Példátlanul termékeny festő volt. 

Debrecen, 2016. október

Özv. Bényi Árpádné 

 122 Életművét, műveinek az összességét a családja becslése szerint 1300-1400 műre becsülhetjük. 
Ebből közgyűjteményekben körülbelül kétszáz alkotása található. 



111

ADATTÁR

Bényi Árpád festményei a Déri Múzeum tulajdonában

 1. A szürke szoba zenésze, é. n., olaj, farost, 87×120 cm, 
  j. j. l.: Bényi és j. j. f.: Bényi ltsz.: II. 73. 1.2.

 2. Puszta, é. n., plextol, farost, 80×100 cm, 
  j. n., ltsz.: II. 75.23.1.

 3. Vörös homok, é. n., plextol, farost, 68×116,5 cm, 
  j. n., ltsz.: II. 79.62.1.

 4. Csendélet a kertben, é. n., olaj, karton, 99,5×59 cm
  j. j. l.: Bényi, ltsz.: II. 79.62.2.

 5. Csendélet üveggel, é. n., olajtempera, farost, 69×60 cm, 
  j. b. l.: Bényi, ltsz.: II. 79.62.3.

 6. Búcsú a hangszertől, 1978, olajtempera, farost, 70×100 cm, 
  j. n., ltsz.: II. 80.94.1.

 7. Szanálás, é. n., plextol, farost, 96×170 cm, 
  j. n., ltsz.: II. 81.1.1.

 8. A mester, é. n., olaj, farost, 32,5×27,5 cm, 
  j. n., ltsz.: II. 86.2.1.

 9. Bessenyei, 1987, olaj, vászon, 200×125 cm, 
  j. j. l.: Bényi Árpád 87, ltsz.: II. 87.15.1.

 10. Tavasz, é. n., olaj, farost, 28×33 cm, 
  j. n., ltsz.: II. 91.7.1.

 11. Rácsok alatt, é. n., olaj, farost, 80×60 cm, 
  j. b. l.: Bényi Árpád, ltsz.: II. 96.8.1.

 12. Ablak a láp fölött, é. n., olaj, farost, 101×71 cm, 
  j. b. l.: Bényi Árpád, ltsz.: II. 97.1.1.

 13. Naplemente, é. n., olaj, farost, 40×60 cm, 
  j. j. l.: Bényi Árpád, ltsz.: II. 98.12.1.

 14. Árvíz után, é. n., olajtempera, farost, 60×80 cm, 
  ltsz.: II. 99.3.1., j. n.
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Bényi Árpád az 1956-ra emlékező képsorozatából a 2006-os kiállításának a megnyitóján 
(Kölcsey Központ, Debrecen) felajánlotta húsz festményét Debrecen város részére azzal a 
feltétellel, hogy állandó kiállításban falakat találjanak a képek elhelyezésére.123

Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu

 1. Bezárt világ, 2004, farost, olaj, 60×80 cm, 
  jelezve balra lent: 2004. Bényi Árpád 

 2. Mementó ’56 I., 2000, farost, olaj, 60×70 cm, 
  jelezve jobbra lent: Bényi Árpád 
 
 3. Rácsok mögött, 2003, farost, olaj, 60×80 cm, 
  jelezve jobbra lent: Bényi Árpád 
 
 4. A láger emléke, 2004, farost, olaj, 40×50 cm, 
  jelezve balra lent: 2004. Bényi Árpád 
  
 5. A terror emléke, 2004, farost, olaj, 60×80 cm, 
  jelezve jobbra lent: 2004. Bényi Árpád
  
 6. Ötvenhat, 2005, farost, olaj, 71×91 cm, 
  jelezve jobbra lent: Bényi Á

 7. Téboly, 2005, farost, olaj, 55×62 cm, 
  jelezve balra lent: 2005. Bényi Árpád

 8. Egek haragja, 2005, farost, olaj, 70×70 cm, 
  jelezve balra lent: 2005. Bényi Árpád

 9. Fájdalom, 2006, farost, olaj, 50×40 cm, 
  jelezve balra lent: 2006. BÁ

  10. Gyász, 2006, farost, olaj, 77×98 cm, 
  jelezve jobbra lent: 2006. Bényi Árpád

 11. Elfelejtett gyász, 2006, farost, olaj, 50×70 cm, 
  jelezve jobbra lent: BÁ

 123 A képsorozatot bemutatták a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolá-
ban (2007. ápr. 2–11.). A tárlat megnyitóján Halász János Debrecen kulturális alpolgármeste-
re kijelentette, hogy a „festményeket majd állandó kiállításon helyezik el”. (magyarhirlap.hu/
cikk/68500/Benyi_Arpad_muveibol_nyilt_56ot_ idezo_kiallitas) Ez 2017-ig nem történt meg, 
végül Berettyóújfalu nyit állandó kiállítást belőlük a Nadányi Zoltán Művelődési Ház Erdélyi 
Gábor Termében.
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 12. Tövisek, 2006, farost, olaj, 50×70 cm, 
  jelezve jobbra lent: BÁ

 13. A szellem golgotája, 2006, farost, olaj, 46×69 cm, 
  jelezve balra lent: 2006. Bényi Árpád

 14. Elfelejtett temető, 2006, farost, olaj, 60×80 cm, 
  jelezve jobbra lent: 2006. Bényi Árpád

 15. Mementó ’56 II., 2006, farost, olaj, 60×75 cm, 
  jelezve jobbra lent: 2006. Bényi Árpád

 16. Kilátástalanság, 2006, farost, olaj, 60×80 cm, 
  jelezve balra lent: 2006. Bényi Árpád

 17. Rekviem ’56, 2006, farost, olaj, 60×80 cm, 
  jelezve jobbra lent: 2006 Bényi Árpád

 18. A kivégzettek temetője, 2006, farost, olaj, 50×70 cm, 
  jelezve balra lent: Bényi Árpád
 
 19. Emlékezés, 2000, farost, olaj, 60×80 cm, 
  jelezve jobbra lent: 2000. Bényi Árpád

 20. Széttaposott temető, 2006, farost, olaj, 50×70 cm, 
  jelezve balra lent: 2006. Bényi Árpád

Művek a Debreceni Református Kollégium 
Múzeumában 

1. Csendélet124

 1. Gy. sz. 11/2017. Őszi csokor, é. n., olaj 40×32 cm

 2. Gy. sz. 12/2017. Krucsó és virág, 1993, olaj, 60×36 cm

 3. Gy. sz. 13/2017. Nyitott ablak, 1993, olaj, 80×60 cm

 4. Gy. sz. 14/2017. Kerítés mögött, 2004, olaj, 60×80 cm

 124 A 113–115. oldalakon, 1–4. címek alatt felsorolt, különböző tematikájú 28 mű özv. Bényi 
Árpádné ajándéka.
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2. 56 emlékére

 5. Gy. sz. 15/2017. Csend és kiáltás, 2006, olaj, 60×80 cm

 6. Gy. sz. 16/2017. A Sátán kísértései, é. n., olaj, 60×80 cm

 7. Gy. sz. 17/2017. Ötvenhat emlékére, 1999,
   olaj, 80×60 cm

 8. Gy. sz. 18/2017. Sorsok II., 2006, olaj, 70×70 cm

 9. Gy. sz. 22/2017. 301-es parcella, 2003, olaj, 50×70 cm

 10. Gy. sz. 23/2017. Terror, 2006, olaj, 60×80 cm

 11. Gy. sz. 24/2017. A vég kezdete, 2006, olaj, 50×70 cm

 12. Gy. sz. 25/2017. Se kint, se bent, 2005, 
   olaj, farostlemez, 70×70 cm

 13. Gy. sz. 26/2017. Nagy Imre utolsó órája, 2006, 
   olaj, farostlemez, 70×50 cm

 14. Gy. sz. 27/2017. A fájdalom tövisei, 2006, 
   olaj, farostlemez, 65×45 cm

 15. Gy. sz. 28/2017. A Mester (Derkovits), 1979, 
   olaj, farostlemez, 46×35 cm

 16. Gy. sz. 33/2017. Erőltetett menet, 1956, plakátterv, fametszet, 25,5×19 cm
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3. Portré

 17. Gy. sz. 19/2017. Öreg muzsikus, 2004, 
   akvarell, 40×50 cm

 18. Gy. sz. 20/2017. Önarckép, 2005, olaj, 60×42 cm

 19. Gy. sz. 21/2017. Madách, 1999, olaj, 40×35 cm

 20. Gy. sz. 39/2017. Önarckép III., 2001, golyóstoll, 29×19,5 cm

 21. Gy. sz. 40/2017. Kodály Zoltán (vázlat), 1980, 
   golyóstoll, 10,6×11,4 cm

 22. Gy. sz. 41/2017. Szabó Lőrinc (vázlat), 1999, golyóstoll, 16,5×23 cm

4. Egyéb

 23. Gy. sz. 29/2017. Muzsika, 2001, akvarell, 40×50 cm

 24. Gy. sz. 34/2017. Eltévedt hajó, 1986, rézkarc, 30×20 cm

 25. Gy. sz. 35/2017. Könyvégetők, 1986, rézkarc 19,5×16,5 cm

 26. Gy. sz. 36/2017. Hitvitázók, 1986, rézkarc, 19,5×17 cm

 27. Gy. sz. 37/2017. Bürokraták, 1986, rézkarc 24,5×13 cm

 28. Gy. sz. 38/2017. Hősök, 1986, rézkarc, 15×20 cm

5. Grafikák125

 1. Gy. sz. 51/2017. Vár a vízen (Illyés Gyula-illusztráció), 
   nyomat, 39×50 cm

 2. Gy. sz. 52/2017. Bábel I., nyomat, 41×49,6 cm

 3. Gy. sz. 53.1/2017. Pernyét fúj a hold, nyomat, 35×51 cm

 4. Gy. sz. 53.2/2017. Pernyét fúj a hold, nyomat, 35×51 cm

 125 Budapesti grafikai magángyűjtő ajándéka
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 5. Gy. sz. 54/2017. „Nagy Imre”, nyomat, 21×28,5 cm

 6. Gy. sz. 55/2017. „Büntetés”, nyomat, 25×35 cm

 7. Gy. sz. 56/2017. Tüzes lett a világ, nyomat; 19,4×28,7 cm

 8. Gy. sz. 57/2017. Bolond színek éje (56), 
   2017-es számú nyomat változata, színes nyomat, 19,4×29,6 cm

 9. Gy. sz. 58/2017. Cím nélkül (Valószínű „Tüzes lett a világ” sorozat 
   része), nyomat, 19,4×29 cm

 10. Gy. sz. 59/2017. Cím nélkül (Valószínű „Tüzes lett a világ” sorozat 
   része), nyomat, 19,4×29,3 cm

 11. Gy. sz. 60/2017. Cím nélkül (Valószínű „Tüzes lett a világ” sorozat 
   része), nyomat, 20×25 cm

 12. Gy. sz. 61/2017. Sodrásban, nyomat, 20×24,7 cm

 13. Gy. sz. 62/2017. Cím nélkül, nyomat, 16,5×20,5 cm

 14. Gy. sz. 63/2017. Cím nélkül, nyomat, 16,3×10,7 cm

Egyéni kiállítások

1966 Debrecen, Művész Klub

1967 Tokaj, Helytörténeti Múzeum

1970 Hajdúböszörmény, Városi Művelődési Központ

1970 Miskolc, Műszaki Egyetem Üvegterme

1973 Lublin (Lengyelország), Városi Galéria

1973 Kisújszállás, Néprajzi Kiállítóterem

1973 Berettyóújfalu, Kórház (Kultúrterem)

1974 Balmazújváros, Veres Péter Művelődési Központ

1975 Debrecen, Medgyessy Terem

1977 Debrecen, DATE Galéria
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1977 Nagyvárad, Kőrösvidéki Múzeum

1978 Nyírbátor, Báthori István Múzeum

1978 Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria

1978 Hajdúböszörmény, Városi Művelődési Központ

1979 Szolnok, Aba-Novák Terem

1979 Budapest, Fényes Adolf Terem

1979 Debrecen, TIT Csokonai Klub

1980 Debrecen, Déri Múzeum Kamaraterme

1981 Nyíregyháza, Megyei és Városi Művelődési Központ

1981 Debrecen, újságíró Klub

1983 Sátoraljaújhely, Közgazdasági Szakközépiskola

1984 Tokaj, Múzeum

1984 Debrecen, Medgyessy Terem

1985 Karcag, Művelődési Központ

1985 Debrecen, úÁMK Galériája

1987 Debrecen, TIT Csokonai Klub

1987 Kazincbarcika, Városi Kiállítóterem

1988 Püspökladány, Városi Művelődési Központ

1991 Nyíregyháza, Jósa András Múzeum

1991 Mátészalka, Szatmár Múzeum

1992 Debrecen, Kölcsey Galéria

1992 Linz (Ausztria), Generali Galéria

1993 Debrecen, DoTE Galéria

1995 Berettyóújfalu, Városi Művelődési Központ

1996 Debrecen, DAB Székház
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1996 Debrecen, Medgyessy Gimnázium aulája

1996 Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria

1996 Karcag, Nagykun Múzeum

1996 Debrecen, DoTE Gyermekklinika

1997 Debrecen, Déri Múzeum

1997 Siófok, Kálmán Imre Múzeum

1998 Debrecen, KASZ József Attila Művelődési Ház

1998 Debrecen, Kiss Galéria

1998 Debrecen, Aranybika Szálloda Üvegterme

1998 Hajdúhadház, Művészeti Iskola

1998 Kunhegyes, Városi Művelődési Központ

1999 Salzburg (Ausztria), Galerie 5

1999 Püspökladány, Ladányi Galéria

2001 Nagyrábé, Művelődési Ház

2001 Biharkeresztes, Bocskai István Gimnázium aulája

2001 Debrecen, Déri Múzeum

2002 Debrecen, Kortárs Galéria

2003 Debrecen, Medgyessy Gimnázium aulája

2003 Eger, Művészetek Háza

2003 Debrecen, Volksbank Galéria

2004 Lillafüred, Palotaszálló

2005 Berettyóújfalu, Művelődési Központ

2005 Mikepércs, Művelődési Ház

2006 Debrecen, Kölcsey Központ Galériája
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Bényi Árpád emlékkiállításai

 2007. március Medgyessy Gimnázium, Debrecen

 2008. január DMK Belvárosi Galéria, Debrecen

 2008. június Derecske, Művelődési Központ126

 2008. szeptember  Művelődési Központ, Debrecen-Józsa

 2008. november Művelődési Központ, Berettyóújfalu

 2008. november Kis-Küküllő Galéria, Dicsőszentmárton (Románia)

 2009. október Balatonfüredi Galéria

 2009. november Kölcsey Központ, Debrecen

 2011. április Magyar Kulturális Intézet, Brüsszel

 2017. május Bihari Múzeum, Berettyóújfalu

Fontosabb csoportos kiállítások

 1970 Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Jubileumi kiállítás)

 1971 Budapest, Műcsarnok (új művek bemutatója)
 
 1972 Lublin, Városi Galéria (K.-magyarországi festők kiállítása)

 1972 Budapest, Nemzeti Galéria (K.-magyarországi festők kiállítása)

 1973 Nagyvárad, Városi Galéria (Debreceni festők kiállítása)

 1981 Salgótarján, Városi Múzeum (Tavaszi Tárlat)
 
 2006 Kaposvár, Vaszary Képtár, 1956 Képtárából

 2016 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, ’56 Rejt Jel Képek
  A forradalom titkos művészete

 2016 Debrecen, Kölcsey Központ, Fájdalmas örökség – 1956 és Bényi
  Árpád festőművész emlékezete

 2017 Debrecen, Református Kollégium Múzeuma
  

 126 Bényi Árpád grafikáinak a kiállítása. A 2008. szeptemberi és a 2017. májusi tárlatok ugyan-
csak a grafikai munkásságát tárták a közönség elé. 
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Műveit őrző közgyűjtemények

 Déri Múzeum Debrecen

 Hajdúsági Múzeum Hajdúböszörmény

 Bihari Múzeum Berettyóújfalú

 Szoboszlói Galéria Hajdúszoboszló

 Tanárképző Főiskola Nyíregyháza

 Megyei Önkormányzat Debrecen

 Aranybika Szálloda Debrecen

 Kálmán Imre Múzeum Siófok

 Kiskun Múzeum Kiskunfélegyháza

 Polgármesteri Hivatal Kaposvár

 Debreceni Református Kollégium Debrecen
 Múzeuma  

 Nadányi Zoltán Művelődési Ház Berettyóújfalu
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Bezárt világ, 2004, farost, olaj, 60×80 cm, jelezve balra lent: 2004. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)

BÉNyI ÁRPÁD MűVEI 
BERETTyóúJFALUI ÉS DEBRECENI 

GyűJTEMÉNyEKBEN
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Mementó ’56 I., 2000, farost, olaj, 60×70 cm, jelezve jobbra lent: Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Rácsok mögött, 2003, farost, olaj, 60×80 cm, jelezve jobbra lent: Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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A láger emléke, 2004, farost, olaj, 40×50 cm, jelezve balra lent: 2004. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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A terror emléke, farost, 2004, olaj, 60×80 cm, jelezve jobbra lent: 2004. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Ötvenhat, 2005, farost, olaj, 71×91 cm, jelezve jobbra lent: Bényi Á
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Téboly, 2005, farost, olaj, 55×62 cm, jelezve balra lent: 2005. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Egek haragja, 2005, farost, olaj, 70×70 cm, jelezve balra lent: 2005. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)



129

Fájdalom, 2006, farost, olaj, 50×40 cm, jelezve balra lent: 2006. BÁ.
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)



130

Gyász, 2006, farost, olaj, 77×98 cm, jelezve jobbra lent: 2006. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Elfelejtett gyász, 2006, farost, olaj, 50×70 cm, jelezve jobbra lent: BÁ
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Tövisek, 2006, farost, olaj, 50×70 cm, jelezve jobbra lent: BÁ
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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A szellem golgotája, 2006, farost, olaj, 46×69 cm, jelezve balra lent: 2006. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Elfelejtett temető, 2006, farost, olaj, 60×80 cm, jelezve jobbra lent: 2006. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Mementó ’56 II., 2006, farost, olaj, 60×75 cm, jelezve jobbra lent: 2006. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Kilátástalanság, 2006, farost, olaj, 60×80 cm, jelezve balra lent: 2006. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Rekviem ’56, 2006, farost, olaj, 60×80 cm, jelezve jobbra lent: 2006 Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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A kivégzettek temetője, 2006, farost, olaj, 50×70 cm, jelezve balra lent: Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Emlékezés, 2000, farost, olaj, 60×80 cm, jelezve jobbra lent: 2000. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Széttaposott temető, 2006, farost, olaj, 50×70 cm, jelezve balra lent: 2006. Bényi Árpád
(Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu)
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Vár a vízen (Illyés Gyula-illusztráció), nyomat, 39×50 cm 
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



142

Bábel I., nyomat, 41×49,6 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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Pernyét fúj a hold, nyomat, 35×51 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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Pernyét fúj a hold, nyomat, 35×51 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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„Nagy Imre”, nyomat, 21×28,5 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



146

„Büntetés”, nyomat, 25×35 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



147

Tüzes lett a világ, nyomat, 19,4×28,7 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



148

Bolond színek éje (56), 2017-es számú nyomat változata, 
színes nyomat, 19,4×29,6 cm (Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



149

Cím nélkül (Valószínű a „Tüzes lett a világ” sorozat része), nyomat, 19,4×29 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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 Cím nélkül (Valószínű a „Tüzes lett a világ” sorozat része), nyomat, 19,4×29,3 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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 Cím nélkül (Valószínű a „Tüzes lett a világ” sorozat része), nyomat, 20×25 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



152

Sodrásban, nyomat, 20×24,7 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



153

Cím nélkül, nyomat, 16,5×20,5 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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Cím nélkül, nyomat, 16,3×10,7 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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Csend és kiáltás, 2006, olaj, 60×80 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



156

A Sátán kísértései, é. n., olaj, 60×80 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



157

Sorsok II., 2006, olaj, 70×70 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



158

301-es parcella, 2003, 50×70 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



159

Terror, 2006, olaj, 60×80 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



160

A vég kezdete, 2006, olaj 50×70 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



161

Se kint, se bent, 2005, olaj, farostlemez, 70×70 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)



162

 A fájdalom tövisei, 2006, olaj, farostlemez 65×45 cm
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
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Bényi ÁrpÁd 
festőművész

Börtön és betiltás: 1956, 1966
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A tiszÁntúli reformÁtus egyhÁzkerületi 
gyűjtemények kiAdvÁnyAi 

1956-ban a forradalmi események hatására Bényi Árpád egyik 
fametszetéből, amely radnóti miklós „erőltetett menet” című 
versét illusztrálta, plakátot készítettek „szabad magyarországot!” 
felirattal. ennek terjesztésében Bényi is közreműködött. négy 
év börtönre ítélték az akkor 25 éves fiatalembert, amelyből két 
és fél évet le is töltött. ez idő alatt megjárta a poklok poklát […]. 
végül amnesztiával szabadult, de valójában soha többé nem 
tudott „felszabadulni” a börtönben szerzett szörnyű tapaszta-
latoktól. […] A legnagyobb tudást az ember tapasztalat útján 
szerzi meg, sokszor vér, verejték és kínok között. ez a krisztusi 
út, és ezt élte Bényi is – képes volt szellemi energiává alakíta-
ni a benne élő fájdalmat. potyók tamás szavaival élve „az élet 
paradoxona, hogy ami személyes életének tragikuma, művésze-
tének ugyanakkor táptalaja lett”. (kustárné Almási zsuzsanna)

sümegi györgy Bényi Árpád festőművész, egykori debre-
ceni kollégiumi diák sorsának legmeghatározóbb eseményét 
levéltári anyagok, korabeli dokumentumok, a művész vallomá-
sai és hagyatéka összefüggésében elemzi ebben a munkájában. 

sümegi györgy (kaposvár, 1947) művészettörténész. A kossuth la-
jos tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom – történelem 
szakos, az elte-n művészettörténész diplomát szerzett. legelső 
írásai debreceni képzőművészeti témájúak. muzeológusként első-
sorban a kecskeméti képtár létrehozásán, gyűjteménye gazdagí-
tásán dolgozott (Wolfner józsef–farkas istván-gyűjtemény, tóth 
menyhért életműve). kutatásai, tanulmányai, könyvei a duna–tisza 
köze szakrális művészetéhez, a hazai művésztelepekhez, egyes élet-
művekhez (thorma jános, nagy istván, zsögödi nagy imre, mik-
lóssy gábor, tóth menyhért, szalay lajos) és az 1956-os forradalom 
képhagyatékához kapcsolódnak.
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tiszÁntúli reformÁtus egyhÁzkerületi 
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