
Képtár                                                        5795 

Benczédi Ilona műtermében 

      Kågeröd dél-svédországi kis település, ha nincs GPS-ünk, nehezen találtuk volna 
meg Ilona házát. De, amikor elhangzott a Megérkeztünk!- biztatás és kinéztünk a gép-
kocsi ablakán, a takaros kis ház ablakába állított groteszk Benczédi-szobrok hivógatóan 
integettek és mosolyra késztettek. 
Itt az ideje, hogy megvalljam, hogy éppen úgy, ahogyan ez már három vagy négy évti-
zede történt édesapja, Benczédi Sándor agyaggal és égetet kerámia szobrocskákkal tele 
Bolyai utcai műtermében, Kolozsváron. Azóta nagy utat tett meg Ilona, akit mi annak 
idején Lilinek szólítottunk, s csodáltunk, nemcsak az apjától egészen eltérő felfogásban 
alkotott apró agyagszobraiért. Akkoriban is festette szobrocskáit, rögtön hármat vásárol-
tam, melyeket nem palástolt kissé tétovázó pillantásomra rögtön megfürdetett. Az egyi-
ket - az általam Három gráciának nevezett szoborcsoport, kissé telt-molett női közül ma 
is szerelmesen őrzöm lundi lakásom könyvespolcán. Jártam két évtizeddel ezelőtt stock-
holmi műtermében is, és örömmel tapasztalhattam, hogy keresett szobrásznő, a svéd 
tévé is több adásban foglalkozott merésznek mondott alkotásaival. Ilyen előzményekkel, 
nyilvánvalóan „otthon éreztem” magam Lilinél, a szomszédban lakó lánya is átjött, er-
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délyiekhez méltó szívességgel fogadott, ami félig svéd unokámnak való lecke volt. Len-
csevégre kapott munkái maguktól beszédesek.  

Különben Benczédi Ilonát bemutattam az Ághegy folyóirat 2. számában (222-223. 
oldal) és szobrai számos fedőlapunkat díszítik. 
Kompozíciói örökös jókedvét, talán apjától örökölt székely humorát tükrözik, groteszk 
figurái elesettségükben is szépek, magunkra ismerhetünk bennük, ilyenek vagyunk eset-
lenségünkben, kozmetikázatlanul, pajkosan és ősöktől akaratlanul is elleset fifikáinktól 
terhesen. Az ember attól nagy, ha magát is kinevetheti. 

„...a fiatal művész meglepő, sőt vakmerő módon  a könnyen mintázható, mozgé-
kony agyag kínálta mikrorealizmus mozzanataival, az arc, a gesztus, az egyes testrészek 
ábrázolásának nyomatékosan realisztikus elemeivel lazítja fel és töri át. Ezt a kettőssé-
get hangsúlyozza e kisplasztikai munkák színezése is, ami nemcsak a valósághoz közelí-
ti, hanem ugyanakkor egy elvont dekorativitás síkjára emeli át őket. 

E sajátos harmóniát alkotó ellentmondás különös hangulati feszültséget teremt, s 
ebből a feszültségből sarjad Benczédi Ilona kisszobrainak komikuma. A részletek 
mikrorealizmusa, a végletes ellentét erejénél fogva, humorosan felnagyítja az alappóz 
ünnepélyes méltóságát, az viszont erőteljesebben kiemeli az alakok részleteiben meg-
nyilvánuló kisszerűségét. Mintha az emberi vágyak, remények és törekvések törvény-
szerű, örök monumentalitása szembesülne itt a mindennapi valósággal. Fanyar, filozofi-
kus humor ez, nem bővérű hahota, hanem csendes tűnődés rejlik mögötte; mintha tűnőd-
nének maguk a figurák is (ez igazolja egyben a pózt), magukba zárkózva, befele fordult 
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tekintettel mintha sorsukon töprengenének, összemérnék egykori vágyaikat, kiégett re-
ményeiket egyéni életük valóságával. 

Sorsszimbólumok Benczédi Ilona kisszobrai, igaz gondolati mélységekből bukkan-
nak felszínre, s alkotójuktól örökölt szuggesztív töprengésükkel meditációra késztetik a 
szemlélőt is önnön sorsa fölött.” - írta a művésznő indulásakor Jánoházy György, ami-
hez nincs mit hozzátennünk. Lili útja töretlen, alkotókedve teljében, unokái gondozása 
mellett újabb és újabb meglepetésekkel szolgál. 

Műterme látogatásának ötlete abból az országszerte divatos szokásból indult, 
amelynek keretében a környező régióban élő képzőművészek időnként nemcsak közös 
kiállításokon, hanem un. Nyílt napokon, meghatározott időben  fogadják az érdeklődő-
ket. Mi lehet kellemesebb, mint sorba látogatni ismert és kevésbé ismert képzőművésze-
ket otthonukba és bepillantani alkotófolyamatukba?!  (t.k) 
 
 
 
 
 
 


