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Nyíregyháza város életében 1945-ig három olyan egyesület jött létre, amelyek a 
kultúra területén az irodalom, a művészetek a tudomány eszközeivel igyekeztek 
művelt polgárságot teremteni. 
 1898-ban alakult meg a Bessenyei Kör, amely 1944-től Bessenyei Társaság 
néven végezte a Bessenyei kultusz ápolását. A megye és város elitjét magába 
foglaló egyesület konzervatív szellemben, változó intenzitással valósította meg a 
műveltség terjesztése, alakítása terén vállalt célkitűzéseit. 1923-ban alakult meg 
az egyesület képzőművészeti szakosztálya. Az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat nyíregyházi fi ókszervezeteként létrejött Szabolcsvármegyei Bessenyei 
Kör képzőművészeti szakosztálya 1923. február 11-től a képző- és iparművészet 
különböző ágaiban tevékenykedő hivatásos és műkedvelő, megyebeli művészek, 
összefogását tűzte zászlajára. Ettől kezdve ennek a szakosztálynak volt a feladata 
a képző- és iparművészeti kiállítások szervezése, a művészeti ismeretterjesztés 
megvalósítása, elsősorban a megyeszékhelyen.1

 A forradalmakat követő második évben, 1921. január 16-án, a munkásműve-
lődés megszervezésére, segítésére jött létre a város második művelődési egyesülete 
a Gutemberg Kör. „Azt akarjuk elérni, hogy a magyar munkás a szellemi kultúra 
összes áldásaiban részesedhessen, hogy acélos izmainak tevékenységét művelt fő 
dirigálja. S ha törekedünk, tanulunk, elérjük a művelt polgári középosztály szín-
vonalát. A polgári társadalom pedig szimpátiával fogja venni a mi törekvéseinket, 
s örömmel fogja nyújtani felénk segítő kezét, hogy kiemeljen az iszapból, a tudat-
lanság és műveletlenség fertőjéből. Megismerteti velünk a szépet, a jót, a nemest 
s mindama kultúrértékeket, amelyek kimeríthetetlenül hatalmas erőforrásai lesz-
nek a mi haladásunknak s művelődésünknek.” Ezeket a célokat a közművelődési 
egyesület létrehozásának kezdeményezője, Antal Gyula nyomdász, fogalmazta 
meg az alakuló ülésen. A helybeli polgári középosztály azonnal nyújtotta a segítő 
kezét. Az elnöki tisztet Vertse K. Andor irodalomszervező, publicista, a titkárit 
Téger Béla, az Állami Tanítóképző tanára töltötték be. Munkásjóléti és munkás-
művelődési akcióikban helyet kapott a Munkás Otthon, a munkáskönyvtár és 
munkás énekkar létesítése, az önképző összejövetelek, munkás kurzusok, aktuális 
lyceális előadások, hangversenyek, műsoros estélyek rendezése.2 A közművelődési 

1  Nyírvidék 1923. jan. 21.
2  Nyírvidék, 1921. febr. 15.
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egyesület egyetlen képzőművészeti kiállítására 1922. november második hetében, 
a Horthy-inségakció javára került sor. A városháza nagytermében rendezett tár-
laton Nagy Kálmán fővárosi festőművész képeiben gyönyörködhettek a látogatók 
és vásárolhattak a kiállított képekből.3 Más képzőművészeti jellegű tevékenységről 
nem rendelkezünk adatokkal.
 Az XX. század negyedik évtizedének elején, a nagy gazdasági válság közepette, 
határozták el magukat a szabolcsi amatőr festők, hogy egyesületbe tömörülnek. A 
lelkes művészbarátok, célként a tehetség kibontakoztatásának támogatását fogal-
mazták meg. Az alakító bizottság gyűjtőívének aláíróit először 1931. július 12-re 
hívták meg az ideiglenes klubhelyiségbe, a Hattyú vendéglő kerthelyiségébe.4 Egy 
hét múlva arról számolt be a Nyírvidék c. hetilap, hogy 12-én megalakult a Nyír-
egyházi Amatőrfestők Társasága. Az alakuló ülésen annyi festő és festőművésznő 
jött össze, amely garantálta az új kezdeményezés életrevalóságát. Csonka Lajos 
amatőr festő, a Hattyú vendéglő tulajdonosa kezdeményezése pártfogókra talált 
s közös akarattal fogalmazták meg az együtt végzendő munka, a továbbképzések 
és a közös tárlatok rendezésének igényét. Az elhatározást követték a tettek. Köz-
vetítőnek Szalay Pál helyi festőművészt, a Polgári Fiúiskola rajztanárát kérték fel, 
aki sokuknak volt mestere, s művészi útra terelője. A közös munkához és tárlatok 
rendezéséhez a Solymosi-képszalon5 üresen álló helyiségét kívánta megszerezni az 
a küldöttség, amely a polgármestert kereste fel.6

 Nyíregyháza város vezetése, dr. Bencs Kálmán polgármester művészetpártoló 
egyénisége volt a garanciája annak, hogy az amatőrök kezdeményezése, a válság 
nehézségei közepette is, valóra válhatott. 1931. november 1-i alakuló ülésüket már 
a polgármester által biztosított Rákóczi út 23. sz. alatti helyiségben tartották. A 
kezdeményezők ott mondtak köszönetet dr. Bencs Kálmán polgármesternek, Szohor 
Pál főjegyzőnek, dr. Polinszky Pál kultur-tanácsnoknak a támogató pártfogásért. 
Megköszönték Imre János főmérnök és Kovács Tibor mérnök művészetpártoló 
támogatását is, akik egyben a Bessenyei Kör képzőművészeti szakosztályának a 
vezetői is voltak. Ezen az ülésen, bizonyára a fenti támogatók hatására, Benczúr 
Kör néven jelentették be a megalakulást. Ezzel Nyíregyházán a Benczúr-kultusz 
ápolására, a képzőművészet területén, első alkalommal, alkotó művészek kötelezték 
el magukat.
 A Benczúr Kör huszonöt működő és igen sok pártoló taggal jött létre. A pártoló 
tagok havi tagdíja egy pengő volt. Ennek fejében jogosultságot szereztek arra, hogy 
a kör tagjainak alkotásaiból (értékes szobor vagy festmény), félévente, egyet-egyet 
kiválaszthattak s az a tulajdonukba került. Az így befolyt összeget évente, egy-egy 
tagjuk külföldi tanulmányútjának támogatására fordították.
 A várostól kapott helyiség volt a műterem és egyben kiállító helyiség is. A mű-
vészet iránt érdeklődők hétköznapokon 4 és 6 óra között, szombaton és vasárnap 
egész nap gyönyörködhettek a kör tagjainak alkotásaiban.
 Alakuló ülésükön a kör tagjainak munkáiból tárlatot mutattak be. A festők 
közül bemutatkozott Komlós István, Csonka Lajos, Beleznay László és a Lengyel 
testvérek. Kitűnő karikatúrákkal Somogyi Ferenc szerepelt. Az alakuló ülés tár-

3  Nyírvidék, 1922. nov. 8.
4  Nyírvidék, 1931 júl. 8.
5  Solymosi Márton, fővárosi műkereskedő volt, aki vidéki városokban szervezett kiállításokat.
6  Nyírvidék, 1931. júl. 15.
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latán tűnt fel először, a fi atal szobrásztehetség, Berky Nándor, aki a „Rákosi” és 
„Gondolkodó ember” című szobraival hívta fel magára a fi gyelmet.7

 Alig telt el másfél hónap, amikor a helyi újság a városháza nagytermében 
megtartandó kiállításukra invitálta a város polgárait. A Karácsony előtt, december 
19-én, szombaton megnyíló tárlatra több mint száz olaj- és akvarell képpel, grafi -
kai művekkel készültek, amelyek egy részét már a kiállítás előtt megvásárolták.8 
Olyan sikert ért el a fi atal művészek első kiállítása, hogy annak időtartamát 1932. 
január 5-ig meghosszabbították. A kiállítás leírását az alábbi módon kísérelte meg 
a Nyírvidék művészeti írója:
 „Úgy sorrend, mint művészi szempontból elsők közé tartozik, Komlós István 
tájkép, interiőr és csendélet csoportja. Ez a fi atal művészember olyan qvalitást 
árul el, ami jogossá teszi azt a reményünket, hogy még sokat fogunk hallani róla. 
Színkeverése pompás.
 Közvetlen mellette sorakoznak fel a Lengyel testvérek Endre, Béla és László. 
Minden munkájuk szép és értékes. Az ő nevük is nemsokára közismertté válik.
 Csonka Lajos műveit jórészt ismeri Nyíregyháza közönsége, akt-, táj- és szent-
képeit nagy érdeklődéssel tüntette ki a műértő közönség.
 Komlós Miklós képei megütik azt a mértéket is, amit egy a jelenleginél tágabb 
körű kiállítás reprezentálna.
 Csupa hangulat és derű Molnár Sándorné erdőrészlete, úgyszintén csendéletei 
is. Breczkó Mária tanulmányfejei és akvarelljei kitűnő rajzkészséget és színérzéket 
árulnak el.
 Beleznay László erdőrészletei, csendéletei, tanulmányfejei és fi nom kidolgozású 
apróképei méltó feltűnést keltettek. Különös fi gyelmet érdemelnek Peller Kálmán 
rendkívüli aprólékossággal kidolgozott képei. Kiváló rajzkészséget árul el Munkácsi 
Dezső Benczúr Gyuláról készült rajza. Palitz József a portrait festés terén komoly 
tehetségnek bizonyult. Soltész István, Lengyel Viktor, Csillag Zsuska, Révész Já-
nos, Gödény András, Gergely Mihály és Vincze Lajos valamennyien gazdagítják a 
kiállítást egy-egy festményükkel vagy rajzukkal.
 Az alig 10 esztendős Fiedler Ferike munkái valósággal bámulatba ejtik a láto-
gató közönséget. Nem nehéz megjósolni, hogy néhány év múlva nagyon sok szépet 
fogunk hallani róla.
 Külön emlékezünk meg Berky Nándorról, aki szobraival a kiállítók legtehetsé-
gesebb tagjának bizonyult. »Rákosi Jenő«, »Trianon«, »Hazafelé«, »Gondolkodó« és 
»Vak Bottyán« című szobrai külön-külön dicséretet érdemelnek. 
 Somogyi Ferencnek kollégáiról készült karikatúrái külön élménye a látogató 
közönségnek.
 A fi atal kiállító gárda sikere megérdemelt.”9

 A felsorolt 22 művész és a többiek nagy hatást gyakoroltak a város fi atal értel-
miségére. Alig néhány hónappal a kör megalakulása után már irodalmi, amatőr 
fényképezők és keramikusok szakosztályaival bővült a Szabolcsvármegyei Benczúr 
Kör névre módosított egyesület tagsága. A novemberben rendezett műsoros estjü-
kön már a Kör saját szalonzenekara szolgáltatta a zenét, amely Benczúr-zenekar 
néven működött több éven keresztül. 
 Az irodalmi szakosztály aktivitását jelzi az a tény, hogy július 20-i határidővel 
vers és novellapályázatot írtak ki. Az írók, költők és a képzőművészek közötti 
7  Nyírvidék, 1931 nov. 5
8  Nyírvidék, 1931. dec. 18.
9  Nyírvidék, 1932. jan. 3.
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barátságot fejezte ki a pályadíjak tartalma is. Az első helyezett, Berky Nándor 
szobrászművésznek, a pályadíjnyertesről készített plakettjét vehette át. A második 
helyezett portréját Komlós Miklós festőművész készítette el. A harmadik helyezett 
díszes kiállítású oklevele Rudas Jenő rajzoló alkotása volt.10 
 A helyi irodalmárok Bessenyei Körön kívüli, lázadó tevékenységét Katona Béla 
helyi irodalomtörténész, az alábbiakban foglalta össze: „Később néhány kezdő és 
újat akaró költő és író is csatlakozott hozzájuk, olyan fi atalok, akik a Bessenyei Kör 
lehetőségeit szűknek érezték. Hamarosan külön irodalmi szakosztályt hoztak létre 
a Benczúr Körben, ahol szenvedélyes vitaesteket, matinékat rendeztek különböző 
aktuális irodalompolitikai kérdésekről. Többek között Kovács Lajos, Mariss József, 
Sarlós Ottó, Csáky Lajos, Walter Ede, Országh Ödön és Szabolcsy Lajos voltak 
a csoportosulás aktívabb tagjai. Az ő kezdeményezésükre 1932 decemberében 
antológiát jelentettek meg Írások címmel. Ez azonban még nem elégítette ki a 
fi atalokban feszülő közlési vágyat, ezért a következő évben – most már a Benczúr 
Körtől elszakadva – Forrás címmel folyóiratot indítottak.”11

 1932. áprilisában 20 fővel alakult meg az amatőr fényképezők csoportja. Veze-
tőjüknek egy kiváló szakembert, a városban fényképészeti műteremmel rendelkező 
Róna Miklóst nyerték meg.12 A csoport működése nem volt hosszú életű a körön 
belül, hamar önálló útra tértek. 1933. közepén tartott egyesületi ülésen már nem 
szerepeltek a létező szakosztályok között. További működésük, a város kulturális 
életében betöltött szerepük külön tanulmányt igényel. A továbbiakban a körön 
belüli szakosztályok közül csak a kerámia, amely magába foglalta a szobrászok 
munkáját is, és a festő tevékenységével foglalkozunk.
 Működésük első teljes évében, 1932-ben, az irodalmi, zenei, amatőr fényké-
pészeti szakosztályok létrejöttén túl a képzőművészek újabb sikereket értek el. 
Május 29-én Kisvárdán rendeztek kiállítást, amelyre dr. Spányi Géza szakértelmét 
felhasználva a szelektálásban, mintegy száz képet és műtárgyat vittek el és állí-
tottak ki. A műtárlatot dr. Rézler Gábor főjegyző nyitotta meg.13

 Következő kiállításukra ismét decemberben került sor, amely ettől kezdve, a kör 
fennállásának időszakában, hagyománnyá vált. A kerámia szakosztály lelkes tagja-
inak munkáját a város közönsége már korábban megszemlélhette, mert Suhanesz 
Lajos kereskedő, lelkes műpártoló, a Luther-házbeli bútorboltjának kirakatában 
helyezte el a szebbnél szebb kerámia tárgyakat s tette lehetővé azok megvásárlá-
sát is.14 A kerámia térhódítása így indult útjára Nyíregyházán.15 December 21-én, 
a városháza nagytermében megnyílt kiállításon a kerámia mellett megtalálhatók 
voltak a rajzok, festmények, szobrok, fafaragások és más iparművészeti tárgyak 
is.16 
 A Benczúr Kör célkitűzései közül a tehetségek felfedezése, a tehetség kibon-
takoztatásának segítése a kezdetektől érvényesült. A Kör egyik legtehetségesebb 
képzőművészének Berky Nándor bizonyult, aki a kör első kiállításain bemutatott 
szobraival hívta fel magára a fi gyelmet. A Nyírvidék című lap pedig a műértő kö-
zönség felé így jellemezte: „A magyar faj ígérete Berky, aki minden előzetes tanul-
10  Nyírvidék, 1932. júl. 6.
11  Katona Béla: Irodalom, színház, sajtó a várossá nyilvánítástól a felszabadulásig. In.: Erdész 

Sándor-Katona Béla: Fejezetek nyíregyháza művelődéstörténetéből. Nyíregyháza, 1973. 97.
12  Nyírvidék, 1932. ápr. 24.
13  Nyírvidék, 1932. máj. 29.
14  Nyírvidék, 1932. dec. 16.
15  Nyírvidék, 1932. dec. 17.
16  Nyírvidék, 1932. dec. 21.
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mány nélkül, kizárólag a maga szorgalmából a nyers és durva anyagból szobrokat 
mintáz, olyan szobrokat amelyek méltán keltenek feltűnést. A kör munkatermében 
sorakoznak alkotásai: Benczúr Gyula mellszobra, Rákosi Jenőnek, a bölcs pub-
licistának érdekes portréja, a »Forrás« c. női aktja, amely a test harmóniájának 
tökéletes meglátását árulja el, míg egy másik női aktja a fejlődő szobrászszem kőbe 
faragott álma.
 Nagyon érdekes a »Hazatérő zsellér«-je, amely megkapóan erős realisztikus mun-
ka. A »Gondolkodó Ember« pedig Berky tehetségének legszebb dokumentuma. De 
az itt felsorolt szobrokon kívül még számtalan meglepően jó munka hirdeti Berky 
ösztönös tehetségét, azt a különös erőt, amely csodálatos alkotásokra képes, s 
amely csak a kivételes emberek sajátsága.”17 A műértő közönségen kívül a város 
és megye illetékeseinek fi gyelmét is felhívta egy őstehetség támogatására.
 A rövid egyéves művészi múlt után, nem volt véletlen, hogy a Benczúr Kör 
decemberi kiállításán, annak részeként, Berky Nándor önálló kiállítással jelentke-
zett. Ezt a tényt a helyi Nyírvidék is hangsúlyozta, amikor beszámolt a tehetséges 
szobrász első önálló kiállításáról. Helyszűke miatt csak néhány alkotását említette 
meg: „a »Koldus«, »Síremlék«, »Vén cigány«, »Az élet«, »Modern rabszolga«.18

 A fi atal egyesület rövid másféléves működése alatt olyan hírnevet szerzett, hogy 
a decemberi kiállítását megtekintette Mikecz Ödön dr. főispán, Bencs Kálmán dr. 
polgármester is. A festmények, rajzok, szobrok és más iparművészeti tárgyak mel-
lett a kerámiatárgyak kerültek a látogató közönség érdeklődésének középpontjába. 
„A kerámia tárgyak, amelyeknek készítésében Spányi Géza főorvos volt a művészi 
ihletésű mestere, óriási feltűnést keltettek formagazdagságukkal, szín és fénypom-
pájukkal.”19 A közönség érdeklődése megnyilvánult a nagyszámú látogatóban és 
azok vásárlásaiban. Az egyesület tárlatai hiánypótló rendezvényekként jelentek 
meg Nyíregyháza képzőművészeti életében.20 Lehetett azokon vásárolni művészi 
tehetségről árulkodó festményeket, kisplasztikákat, iparművészeti tárgyakat, 
szobrokat és a lakások díszéül szolgáló különböző kerámiai tárgyakat.
 A Kör közgyűléseiről szóló jegyzőkönyvek közül csak egy maradt fenn részle-
gesen, a tiszti kart és a szakosztályokat megörökítő 1933. június 25-i, amelyet a 
helyi Nyírvidék c lap közölt. 
„Fővédnökök: dr. Mikecz Ödön, dr. Bencs Kálmán, Virányi Sándor, Liptay Jenő
Védnökök: Dietz Miklós, Szohor Pál, dr. Horthy István, dr. Spányi Géza, Tóth 
Bálint, dr. Polinszky Pál
Elnök: vitéz Vidovich Ferenc, Alelnökök: dr. Gáspár Margit, dr. Németh Sándor, 
Orbán Bertalan, Főtitkár: Thuróczy Árpád, Titkár: Kováts Erzsébet, Főpénztáros: 
Szikszay Pál, Pénztáros: Salzmann Ottó, Ellenőrök: Peller Kálmán, Urbán Ferenc, 
Jegyző: Bálint Mihály, Gondnok: Borcsik Pál, Ügyész: dr. Budaházy Menyhért
Szakosztályi elnökök és előadók:
Irodalom: Előadó: dr. Csáky Lajos
Kerámia: Elnök: dr. Spányi Géza, Előadó: Berky Nándor
Zene: Elnök: dr. Németh Sándor, Előadó: dr. Gáspár József
Festő: Elnök: Rőczey Géza, Előadó: Horthy Rózsa
Fegyelmi: Elnök: dr. Németh Sándor, Előadó: Aszalós Sándor”21

17  Nyírvidék, 1932. ápr. 23.
18  Nyírvidék. 1932. dec. 22.
19  Nyírvidék, 1932. dec. 23.
20  Nyírvidék, 1932. dec. 28.
21  Szabolcsi Hírlap, 1933. jún. 29.
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 A Szabolcsvármegyei Benczúr Kör vitéz Vidovich Ferenc irányításával nagy-
szabású terveket fogalmazott meg a következő évekre. A művészi kerámia helyi 
sikereit szélesebb körben is terjesztendőnek ítélték. 1933-ban megcélozták a Buda-
pesti Nemzetközi Vásárt, ahol termékeikkel jelen akartak lenni. Ennek érdekében 
keresték meg a város országgyűlési képviselőjét, Éber Antalt, aki a BNV elnöki 
szerepét töltötte be. Közreműködése révén ígéretet kaptak a kiállítási és árusítási 
lehetőségre. A kerámia szakosztály tagjai ezt követően minden erejüket a művészi 
tökélyű tárgyak előállítására fordították.22

 A kör vezetői mielőtt az országos közvélemény elé léptek volna művészi tárgya-
ikkal, 1933. áprilisában, a Húsvéthoz kapcsolódóan, a helyi közönségnek mutatták 
be alkotásaikat, lehetőséget teremtve a vásárlásra is. A dr. Spányi Géza irányította 
szakosztály a dilettáns kezdőkből rövid idő alatt művészi alkotásokat produkáló 
műhellyé nőtte ki magát. A városháza nagytermében megrendezett kiállítást a helyi 
újság így írta le: „A kiállítási terem közepén, hatalmas asztalon vannak elhelyezve 
v. Vidovich Ferenc alkotásai. A fény sokszínű ragyogásában tündökölnek a teljesen 
egyéni elgondolással elkészített hangulatlámpák pompás színű celloptán ernyőkkel 
díszítve, Különösen szépek a jegesmedve és majom tárgyai, de invencióban gazdag 
minden egyes kerámiája.
 A két Komlós testvér Miklós és István ismét hatalmas anyaggal szerepelnek. 
Alkotásuk gazdag formai érzéket árul el, és a mázak feltűnően szép színezése te-
szik tökéletessé munkájukat. Érdekesek és újszerűek a kubista irányzat felé hajló 
szögletes, teljesen egyéni elgondolású fi gurái. A kiállított vázák, bonnbonierek, ha-
mutartók, - minden egyes darabja egyéni stilizáció, amik közül különösen megkapó 
a Holló és a róka és a bordópiros rózsákkal díszített váza. Komlós István néhány 
szoborral is nagy sikert arat, így az oroszlánja és az elefántja tesz tanúságot arról, 
hogy vérbeli, kiforrott szobrász. 
 Berky Nándor épp olyan tehetséges a kerámia új terrenumán, mint a már sok 
komoly sikert aratott szobrászművészetben. Eredeti vázlat tervei merész újítások. 
Ősállat, Buddha és keleti fi gurája tökéletesek.
 Horthy Rózsa néhány értékes, komoly darabbal szerepel. A néger nője egyike 
a kiállítás legszebb alkotásainak. Madár és halfi gurái invenciózusak.
 Beleznay László a fi atal festőgeneráció egyik legtehetségesebb tagja, művészi 
sokoldalúságáról tesz bizonyságot stílusos vázáival és ötletes fi guráival. Komoly, 
megérdemelt, szép sikere van.
 Zombory József madarai, ezüstfácánja, páva és papagályának tarka színezése 
tökéletes.
 Adamovits József speciális majomfi gurái, hamutartói és vázái tehetséget árulnak 
el.
 Klein Etta vázái, bonbonierjei és különösen a „tölgyfa levél bogárkával” darabjai 
méltón illeszkednek bele a kiállítás kereteibe.
 Országh Lola, Török Gyula, Kováts Erzsébet és Elekes Lili munkái értékes 
kiegészítői, annak a komoly művészi tevékenységnek, amit a Benczúr Kör ezzel a 
kiállítással diadalra vitt.”23

 A magas színvonalú és sikeres kiállítást a közönség nagyfokú érdeklődése miatt 
néhány nappal meghosszabbították. A megvásárol tárgyakat újabbakkal, pótolták 
s teljesen új darabokat is bemutattak.24

22  Szabolcsi Hírlap, 1933. márc. 28.
23  Szabolcsi Hírlap, 1933. ápr. 20.
24  Szabolcsi Hírlap, 1933. ápr. 22.; ápr. 26.
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 A májusban rendezett Budapesti Nemzetközi Vásáron nagy sikert értek el. Jelzi 
ezt az a tény, hogy megrendelést kaptak Kairóból, s meghívásokat kiállításokon 
való részvételre Olaszországból, a Képzőművészeti Társulattól és a Bútorasztalosok 
Szövetkezetétől. A fővárosban elért siker hatással volt a kör művésztagjaira, még 
nagyobb lendülettel készítették szebbnél szebb alkotásaikat. A siker hatással volt 
a helyi környezetre is. Többen léptek be a szakosztályba. A fi atalok mellé felso-
rakoztak az idősebb generáció tagjai is. Tagja lett a szakosztálynak Tóth Lajos, a 
Kossuth reálgimnázium festőművész rajztanára, Molnár Rózsi festőművész rajzta-
nárnő az Evangélikus Geduly Leánygimnáziumból, Budaházy Menyhért és Kovács 
Dezső.25

 1933 decemberében, a már hagyományos bemutatkozásuk, Nyíregyháza mű-
vészeti életében újabb színfoltot jelentett. A december 17-25 között megtartott 
kiállítás újabb sikereket hozott a keramikusoknak. A régiek mellé újabb tehetsé-
gek csatlakoztak. Bemutatta alkotásait Molnár Rózsa, Földi Emilné, Bogár János, 
Harstein Béla, Pethő János.26 Berky Nándor és idősebb testvére, András, v. Vido-
vich Ferenc, Adamovits József a régiek közül, egyaránt magas művészi színvona-
lat produkáltak.27 A Kör kiállításai iránti vonzalmat, a széleskörű érdeklődést, a 
művészi színvonalon túlmenően a kiállított, megvásárolható alkotások olcsósága 
jelentette. Nem volt megalapozatlan a helyi Nyírvidék azon megállapítása, amely 
szerint „Az egész országban Nyíregyházán lehet a legolcsóbb és a legdíszesebb 
karácsonyi ajándékot vásárolni.”28 A helyi siker mellett a Benczúr Kör kerámiái 
egyre nagyobb körben váltak ismertté.  A Budapesti Nemzetközi Vásáron kiállított 
tárgyaikat úgy elkapkodták, hogy azokat vagy 3-4 alkalommal utána kellett pótol-
ni. A kairói megrendelés és a különböző kiállításokra szóló meghívások jelezték, 
hogy a nyíregyházi kerámia rangot vívott ki magának. A Tiszántúli Ipari Vásáron 
bemutatott kerámiákról a Tiszántúli Ipar és Kereskedelem című szaklap is el-
ismerően nyilatkozott és méltatta a szakosztály tevékenységét, ismertette addig 
elért eredményeiket. A szaklap szerint „Ez a jelentős siker nem lehet közömbös a 
tiszántúliak előtt, mert ez is fényes bizonyítéka annak, hogy a vidék is tud alkotni, 
tud termelni olyan értékeket, amelyek internacionális viszonylatban is megállják 
a helyüket és elismerést, hírnevet szereznek a magyar képzőművészetnek.”29

 Az a hatás, amelyet a Szabolcsvármegyei Benczúr Kör kerámiai szakosztálya 
helyben kifejtett, újabb igényeket generált. A kerámiakészítés iránti igény egy 
tanfolyam megszervezésére késztette az egyesület vezetését. Az előkészítő munka 
1934. januárban érett be és hirdették meg a február 6-án kezdődő hathetes tan-
folyam feltételeit. Az 1934. január 26-án tartott értekezleten v. Vidovich Ferenc 
elnök és Kovács Dezső mérnök ismertették a tanfolyamon részt venni óhajtókkal, 
hogy megállapodtak Eschenbach Jenő iparművész-rajztanárral, az Iparművészeti 
Iskola tanársegédével, a tanfolyam vezetését illetően. Az érdeklődők között megje-
lentek a helyi középiskolák, tanítóképzők rajztanárai, dr. Spányi Géza főorvos, a 
kerámiaművészet elkötelezett híve és sokan mások. Bejelentették, hogy a február 
6-án induló tanfolyam megnyitására a Leánykálvineum tornatermében kerül sor. 
A 6 órakor kezdődő megnyitón, amelyen bárki részt vehetett, dr. Spányi Géza tart 
vetítettképes előadást a kerámiáról. A tanfolyam iránti nagyfokú érdeklődést jelezte, 

25  Szabolcsi Hírlap, 1933. dec. 17.
26  Szabolcsi Hírlap, 1933. dec. 20.
27  Szabolcsi Hírlap, 1933. dec. 21.
28  Szabolcsi Hírlap, 1933. dec. 17.
29  Szabolcsi Hírlap, 1934. jan. 11.
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hogy az értekezletig a Kálvineum Tanítóképző mintegy 40, az Állami Tanítóképző 
25, a Leánygimnázium 8 fővel kívánt részt venni, rajztanáraik vezetésével. Mindezek 
mellett még a városból mintegy 30 fő felnőtt érdeklődő is jelezte részvételi szándé-
kát. A tanfolyam díja 10 pengő volt.30 A tanfolyamra és a vetítettképes megnyitó 
előadásra, a helyi sajtó útján, többször is felhívták a közönség fi gyelmét.31

 A nyitó rendezvényen dr. Spányi Géza nagy ívű előadás keretében mutatta be 
a kerámiakészítés több évezredes múltját, az ősembertől a XX. századig, a keleti 
iparművészeti ág kifejlődését, az európai és a magyar kerámiakészítés történetét. 
Részletesen ismertette a kerámiák válfajait s kiváló szemléltető képeket használt 
fel előadása során, amelyet a hallgatóság feszült fi gyelme kísért, s volt jutalma az 
előadás végén az előadónak, a lelkes ováció.32

 E tanfolyam kuriózuma mellett volt olyan esemény, tény a Benczúr Körben, 
amely további fi gyelmet érdemelt. A keramikusok, szobrászok mellett a festőszak-
osztályban is akadtak tehetségek. Berky Nándorhoz hasonlóan, a kezdetektől több 
tehetséges festő pályafutása indult el a Benczúr Körben. 1934-ben Beleznay László 
került a fi gyelem és érdeklődés középpontjába. A fi atal tehetség, annak ellenére, 
hogy anyagi viszonyai miatt nem képezhette magát a Képzőművészeti Főiskolán, 
nagy szorgalommal és tehetséggel sajátította el a festészet mesterfogásait. Ezeket 
a Kör kiállításain rendszeresen be is mutatta s az elismerés sem maradt el. El-
ismerően nyilatkoztak alkotásairól a Képzőművészeti Főiskola tanárai. Levélben 
buzdította az alkotómunkára Neogrády Antal, s levél útján biztatta Lyka Károly is: 
„Munkád egy fejlődő komoly tehetség alkotásai, színezése, elgondolása és készsége 
a művészi tökélyt rejti magában.” Beleznay, a fi atal, nagyreményű festőpalánta, 
szerény homoksori otthonában forgatva ecsetét, újabb kiállításokra készült.33

 Három hét elteltével a tanfolyam sikeréről számolt be a helyi sajtó. V. Vidovich 
Ferenc eltökéltségének eredményeként egy keramikus kolónia keretében formálták 
az agyagot a Kör régi keramikusai, az iskolák növendékei Molnár Rózsi, Tóth Ilona, 
Propszt Vilmos rajztanárok vezetésével, mintegy 70-en, s a város érdeklődő polgárai 
közül az alábbiak: Aradi Lulu, báró Splényi Viktorné, Bernáth Ella, Dienes István, 
dr. Földi Emilné, dr. Legeza Istvánné, dr. Walter Gézáné, Elekes Leona, Elekes 
Zsuzsa, Fried Ágnes, Friedmann Edit, Harstein Béla, Horthy Rózsa, Komáromi 
Kató, Kovács Jenő, Körmendy Lola, Molnár Anna, Molnár Rózsi, Némethy Magda, 
Nyulas Imréné, özv. Hadady Béláné, Richnovszky Ella, Sándor Kató, Scheer Vera, 
Schelderbauer Tivadarné, Simonfalvi Kató, Stessel Mária, Szemere Ilona, Ungár 
Anna, Vikár Sándorné, Westergaard Dánielné. A száz főt is meghaladó tanfolyam 
hallgatói a Kör műtermében formálták az anyagot, birkóztak a magyaros motí-
vumok tárgyakra vitelével. Eschenbach tanár elsősorban a gyakorlati kérdésekre 
helyezte a hangsúlyt. Szabadidejében, elkészítette dr. Spányi Géza szobrát is. A 
hathetes tanfolyam mérlegét megvonva, a hallgatók elsajátították a kerámiakészítés 
fogásait, a tanár révén a magyar motívumkincs meghódította mindannyiukat.34  
Nyíregyháza képzőművészeti életében meghatározóvá vált az iparművészetnek ez a 
sajátos ága. A művészeti kifejezésen túlmenően, egyre inkább gazdasági hasznát is 
látták mind a művészek, mind a Benczúr Kör maga, de egyre inkább Nyíregyháza 
városa is. A kerámia, mint képzőművészet, része lett a helyi idegenforgalomnak.

30  Szabolcsi Hírlap, 1934. jan. 28.
31  Szabolcsi Hírlap, 1934. febr. 2.; febr. 7.
32  Szabolcsi Hírlap, 1934. febr. 8.
33  Szabolcsi Hírlap, 1934. febr. 24.
34  Szabolcsi Hírlap, 1934. márc. 6.
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 1934 októberében a Benczúr Kör részt vett a Bessenyei Kör és az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat Nyíregyházán megrendezett iparművészeti, háziipari 
és népművészeti kiállításán. A Korona Szálló termeiben megrendezett nagyszabású 
kiállításon az ország sok részéből vonultak fel a kerámiaművészet mesterei is. A 
Budapestiek mellett jelen volt a Felvidék és Erdély kerámiaművészete. Szerepel-
tek alkotásaikkal Csorba Géza és Szuchy Ferenc neves keramikusok. A kiállított 
szobrok környezetét Zsolnay eozinos vázái díszítették. A kiállítás becses darabjai 
voltak „Berky lelket vetítő plaket-portréi” „Spányi Géza gyíkos, szalamandrás vá-
zája, amelyet az Iparművészeti Társulat állandó kiállítási darabjai közé iktatott 
intuitív szépségéért.” A Benczúr Kör azonban nemcsak kiváló szobrász és ipar-
művészei révén volt jelen, testületileg is szerepelt a kiállítók között és bemutatta 
a nyíregyházi kerámia remekeket. Erről a helyi sajtó így számolt be: „A Benczúr 
Kör művészi törekvéseinek v. Vidovich Ferenc, Spányi Géza dr. nevelő hatású dús 
virágzása a nyíregyházi kerámia. Az egyik vitrinben Horthy Rózsa, v. Vidovich Fe-
renc, Pető Károly és Harstein Béla nemes vonalú és színezésű kerámiai tárgyait, 
kisplasztikai alkotásait csodáljuk meg, majd méltó helyen, önálló vitrinben találjuk 
a pestiekkel is versenyző Molnár Rózsi kerámiai alkotásait, amelyeket a kulturált 
esztétikai tudatosság, a mesterségbeli készség, ízlés, rajztudás, magyar hangulat 
olyan becsessé tesz.”35

 A Szabolcsvármegyei Benczúr Kör decemberben, a városháza nagytermében 
rendezte meg hagyományos karácsonyi kiállítását. A Kör keramikusai közül Molnár 
Rózsi, Horthy Rózsa, v. Vidovich Ferenc, Berky Nándor, Berky András, Harstein 
Béla, Pethő István szerepeltek.36 A tehetségek közül Harsten Béla művészetét 
dicsérte meg a helyi újság, aki egy év leforgása alatt nagy művészi fejlődésről 
tett tanúbizonyságot. Az iparművészeti kiállításon bemutatott darabjain kívül „ 
– magyaros fi gurái. Matyó vőfélye, Táncoló legénye, Szűrös parasztja, Faunja és 
groteszk fi gurái közül a »Jazz zenekar« a »Majomcsoport« stb. remekbe készült 
alakok. Művészi felfogásban, a modern kerámiában szükséges egyszerűségre tö-
rekszik. Az alakok frissességével, s a fi gurákból kiáramló derűvel és élethűséggel 
aratja legnagyobb sikerét.”37 „A Berky Nándor által készített plakettek meglepő 
élethűen tükrözik vissza modelljeik arcának minden sajátos egyéni vonásaikat.”38 
A kiállítás művészi értéke mellett, amelyet a nyíregyházi származású Kecskeméthy 
Mihály festőművész tárlatával együtt valósítottak meg, a megvásárolható tárgyak 
olcsósága is hozzájárult a negyedik karácsonyi tárlat sikeréhez.
 A kerámia térhódítása, divattá válása nemcsak nyíregyházi jelenség volt. Orszá-
gos viszonylatban teret hódított s vált a legkedveltebb dísztárgyak egyikévé. Egyre 
inkább terjedt a saját készítésű kerámiatárgyak használata. Ezt az igényt felis-
merve a Benczúr Kör vezetése egy újabb tanfolyam szervezésébe fogott. Az elmúlt 
évi tanfolyam tapasztalatait felhasználva, április 2-i indulással, hirdették meg a 
hathetes tanfolyamot. Vezetését a Kör legjobb keramikusai vállalták el. Jelentkezni 
Berky Nándornál lehetett az egyesület helyiségében.39 Az 5 pengő részvételű díjú 
tanfolyamra a helyi újság több alakalommal is felhívta a fi gyelmet. A művészeti 
értéken túlmenően a kerámiakészítésben gazdasági lehetőséget is látott. Erre több 
alkalommal is felhívta a nyíregyháziak fi gyelmét. Ezt támasztotta alá az a tény is, 

35  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1934. okt. 24.
36  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1934. dec. 23.
37  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1934. dec. 22.
38  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1934. dec. 25.
39  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1935. márc. 13.
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hogy Budapesten jobban érdeklődtek a nyíregyházi kerámiai tárgyak iránt, mint 
akár helyben. Budapestről utaztak le a nyírség fővárosába, beszerezni itt, a jóval 
olcsóbb művészi tárgyakat.40 Országos lapok foglalkoztak a szabolcsi tehetségek-
kel. Berky Nándorról, a fi atal, tehetséges keramikusról, majd a szobrásztehetségét 
kibontakoztatóról, a Budapesti Hírlapban jelent meg egy hosszabb hírlapi közle-
mény, 1934. december 11-én. Berkyt országos kuriózumként említette meg, aki 
rendkívül gyorsan tudja elkészíteni plakettjeit. A tehetséges, keramikusként indult 
fi atalembert már szobrászművészként mutatta be, aki egy úri család megbízásából, 
egy síremlék megvalósításán munkálkodik. A készülő mű művészi ihletettségéről, 
kivitelezéséről elragadtatással tájékoztatott a hírlapíró.41

 Ez a Berky fogadta a második nyíregyházi kerámia tanfolyamra jelentkező-
ket. A sikeres szervezőmunka után, április 2-án, a Kör Horthy Miklós tér 2. sz. 
helyiségében tervezték megnyitni a tanfolyamot.42 Még a tanfolyam megnyitása 
előtti napokban egy budapesti kereskedő megrendeléssel fordult több nyíregyházi 
keramikus művészhez. Ez a tény is igazolta a tanfolyam szükségességét és a ke-
rámiakészítés gazdasági hasznosságát is.43 Március 31-én vált nyilvánossá, hogy 
a megnyitó előadást Molnár Rózsi festőművész rajztanárnő, kiváló keramikus 
fogja tartani, aki egyben a tanfolyam hallgatóinak egyik tanára lesz Horthy Rózsa, 
Kovács Erzsébet, Tóth István helybeli iskolai rajztanárok, valamint Berky Nándor 
és András és Harstein Béla mellett, akik elvállalták a tanfolyam vezetését, a tu-
dás átadását.44 A tanfolyam beindult úgy, hogy Molnár Rózsi előadása, közbejött 
akadályok miatt, elmaradt s azt áttették a következő hét keddjére.45 E tanfolyam 
hallgatóiról, a tanítók működéséről adatokkal nem rendelkezünk.
 1935. december 15-25 között rendezte meg a Benczúr Kör kerámiai szakosztálya 
hagyományos karácsonyi kiállítását a városháza nagytermében. A kerámiák, szob-
rok és más művészeti tárgyak mellett a fi atal nyíregyházi festőművész, Beleznay 
László képei valamint Ungváry József bekeretezett olajfestményei színesítették a 
kiállítást. Beleznay Búcsúsok című képét már a megnyitás órájában megvásárolta 
dr. Horthy István. Ungváry díszes, aranyozott keretű képeit, a kiállítást követően, a 
kör tagjai kapták meg ajándékképpen. A már ismert keramikusok közül kiállította 
legújabb darabjait Berky Nándor és András, Molnár Rózsi és Horthy Rózsa, a Kör 
elnöke, v. Vidovich Ferenc, valamint első kiállítókként Szoller Aladárné, Sebes-
tyén Sándor és Belencéressy József, akik munkáikkal elérték a régi keramikusok 
színvonalát. A kiállított tárgyakat formai újítások és újabb mázolási technikák 
jellemezték.46

 Országos elismertségük újabb bizonyítéka volt az Országos Magyar Képzőmű-
vészeti Társulat megkeresése, amelyben az 1936. januárban Lett és Lengyelország 
fővárosaiban tartandó kiállításaihoz kért a nyíregyházi kerámiaművészektől újabb 
anyagokat a régiek mellé. Ez a tény további inspirációt jelentett a Kör művész tag-
jainak, s megerősítette a nyíregyházi kerámiában rejlő gazdasági lehetőségeket.47

 Nyilvános bemutatkozásaik közötti időben a Kör képzőművész tagjai szeré-
nyen, a nyilvánosságtól visszavonultan, formálták az agyaghegyeket, s újították 
40  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1935. márc. 24.
41  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1935. márc. 19.
42  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1935. márc. 29.
43  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1935. márc. 30.
44  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1935. márc. 31
45  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1935. ápr. 3.
46  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1935. dec. 15.; dec. 18.; dec. 21.
47  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1935. dec. 18.
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meg művészetüket nap mint nap. Tanfolyamaik mellett, az irántuk megnyilvánuló 
kíváncsiság folyamatos volt. Iskolai osztályok keresték fel a műtermet, s szereztek 
élményt, tapasztalatot a képzőművészi munka hétköznapjaiból. 1936. márciusában 
a polgári leányiskola növendékei tettek látogatást a Benczúr Kör alkotóműhelyé-
ben. Megismerkedtek az agyag természetével, láthatták a forma megteremtésének 
művészi folyamatát, az égetés ritka pillanatát, majd a mintázás boszorkányos 
ügyességű, művészi fantáziát igénylő fázisát, s láthatták a gipszformázás és öntés 
látványos technológiáját. Megtekinthették a Kör keramikus-szobrászművészének, 
Berky Nándornak alkotó folyamatát, amint éppen egy síremlék művészi megfor-
málásán munkálkodott. Kiállítások, tanfolyamok és iskolai látogatások révén a 
Szabolcsvármegyei Benczúr Kör híre helyben, országosan és a határokon túl is 
ismertté vált.48

 1936-ban harmadik alkalommal hívták mag a nyíregyházi keramikusokat a 
Budapesti Nemzetközi Vásárra. A hagyományoknak megfelelően, a vásárra vitt 
kollekciójukat bemutatták a város közönségének. Erre május 3-án került sor, 
az egyesület helyiségében, s ezzel módot adtak arra, hogy azok is megtekinthes-
sék a kiállítási tárgyaikat, akik nem vettek részt a BNV kiállításán. A tárgyakat 
ugyanolyan fülkeszerű berendezésben helyezték el, amilyet Budapestre terveztek. 
Kivitelezője Kállay István iparművész volt. A kiállító művészek v. Vidovich Ferenc, 
Molnár Rózsi, Uray Jolán, Berky Nándor és Berky András voltak. „A vásárra kerülő 
mintegy 600 darabos kerámia mindegyike egytől egyig komoly művészi munka, 
amelyek között már ott látjuk a legdivatosabb modern fi gurális fali díszeket, a 
naturalisztikus állatfi gurákat, vázákat, szobadíszeket. Igen kedvesek a magyar 
népviseletű és matyó fi gurák, amelyeknek különösen szépen sikerült a színezése 
és égetése.” tudósított az egynapos kiállításról a helyi Nyírvidék.49 A Kör részéről 
a Vásáron a Berky fi vérek álltak a közönség rendelkezésére. A kiállított tárgyak 
többségét értékesítették és sok kerámia tárgyra kaptak megrendelést a fővárosból, 
az ország minden részéből. A külföldiek elsősorban a magyar motívumokkal ellátott 
tárgyakat keresték és vásárolták. Így a nyíregyházi kerámia eljutott külföldre is. 
Sikerük most sem maradt el. A közönség és a szakérők fi gyelmét egyaránt sikerült 
magukra irányítani.50

 Karácsony előtt ismét a Benczúr Kör művészei foglalták el a városháza nagy-
termét. Beleznay László festőművész mutatta be legújabb alkotásait. A festészet 
minden ágában egyaránt otthonosan mozgó művész hangulatos pasztelljei, csend-
életei, elevenséget sugárzó falusi képei a tehetség kibontakozásáról árulkodtak és 
tették teljessé a kerámia sokszínű világát. A keramikusok közül a kiállítók között 
v. Vidovich Ferenc magyar fi gurái, modern kerámiái és eozinos vázái, Molnár Ró-
zsi Matyó fi gurái ás hamutálcái, Kovács Erzsébet vázái, Berki András tehetségről 
árulkodó tárgyai nyújtottak élményt az érdeklődő és vásárló közönségnek. Berky 
Nándor szobraival mutatkozott be. „Ég felé” szobortanulmánya, „Herakles” és „Akt” 
tanulmányai tehetséges, kiforrott művészről árulkodtak. 51

 1937-ben  csak a karácsonyi kiállításuk révén kerültek a fi gyelem középpont-
jába. A december 17-25-e között megtartott hagyományos kiállításuk ismét, a 
festőművészek és keramikusok kollektív kiállítása volt. Az országos hírnévre szert 
tett egyesület kerámiái iránt kereslet jelentkezett az ország minden részéből. Az 
48  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1936. márc. 11.
49  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1936. máj. 6.
50  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1936. máj. 24.
51  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1936. dec. 22.
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ingyenes tárlat iránt már az első napon hatalmas érdeklődés nyilvánult meg. A 
kör tagjainak elmúlt évi művészi fejlődését bemutató tárgyak méltán vívták ki a 
helyiek elismerését és büszkeségét. A kiállítók között ott volt a Kör kiváló irányí-
tója és szervezője v. Vidovich Ferenc magyar fi guráival és ötletes tárgyaival. Berky 
Nándor szobraival, Berky András terrakottáival emelte a kiállítás színvonalát. 
Molnár Rózsi festőművész-rajztanárnő a kerámia terén is nagy aktivitást mutatott. 
Az evangélikus leánygimnáziumban is meghonosította az iparművészetnek ezt a 
szép és nemes ágát. Növendékei közül sokan kaptak bemutatkozási lehetőséget. 
Így Bogár Judit, Fletner Kató, Fuchs Anna, Horváth Judit, Heifel Edit, Katz Éva, 
Jakó Lily, Mogyoróssy Sári, Rényi Erzsébet, Reinicz Duci, Szohor Duni, Tarján 
Gabi, Tamáska Mária, Valent Vera, Veiser Edit, Weisz Éva és Zoltán Anikó. A festők 
közül ismét Kecskeméthy Mihály állított ki. „ Nyíregyházi festő, ízig-vérig ismeri a 
szabolcsi életből áradó meglátásokat és eredetisége különösen nagy erőssége. Az 
ev. templom utcai részlete, a Himes, az erdő hangulatos képei megkapóak. De erő 
sugárzik akvarelljeiből, mellyel már állami aranyérmet is nyert. Sokoldalúságának 
markáns megnyilatkozása női aktjai. Különösen megkapó a milánói nemzetközi 
kiállításon oklevelet nyert Földmunkások és Tabáni képei.”52 
  A Szabolcsmegyei Benczúr Kör utolsó bemutatkozására a Bessenyei Kör 1938. 
évi jubiláris ünnepsége alkalmából szervezett kiállításon került sor. A Bessenyei Kör 
főtitkára, dr. Spányi Géza volt az iparművészeti kiállítás fő szervezője. Munkatár-
sakul Kállay István iparművészt, az ipari tanonciskola tanárát, és Berky Nándort, 
a Benczúr Kör tehetséges szobrászművészét választotta. Ők voltak azok, akik 
elismerésre méltóan rendezték be a kiállítási tereket. Berky Nándor az istallációs 
munkálatokon kívül hatalmas Szabolcs vezér domborművével és kisplasztikáival 
volt jelen.53 „A csupán néhány évi múlttal bíró Benczúr Kör kerámiái már elsőrangú 
alkotások.” írta a Szabolcsi Szemlében a kiállításról beszámoló dr. Spányi Géza.54 A 
kiállítás kapcsán a Magyar Iparművészet c. folyóirat 1938. évi harmadik számában 
méltatta a Bessenyei Kör iparművészeti kiállítását. Szablya János, az Országos 
Magyar Iparművészeti Társaság alelnökének kiállítás-megnyitójában a Bessenyei 
Kör mellett említést tett a Benczúr Kör fi atal művésznövendékeiről is.55

 1938 karácsonyán a városháza nagytermében már hiába keresték a Benczúr 
Körben alkotó helyi művészek olcsó kerámiáit, a helyi festők alkotásait. Helyettük 
az iparostanonciskola művész tanárai mutatták be alkotásaikat.56 December 8-tól 
nagybányai Horthy Béla és több országos hírű festőművész alkotásaiban gyönyör-
ködhetett a közönség.57

 A Szabolcsvármegyei Benczúr Kör megszűnésének körülményeit nem ismerjük. 
Azonban a város, a megye képzőművészeti életében betöltött hiányukat érzékelte a 
közvélemény. Belohorszky Ferenc a Bessenyei Kör képzőművészeti szakosztályának 
másfél évi működéséről szóló beszámolójában, más kérdések mellett, ezt a hiányt 
érzékelteti. „A kiállítások megmutatták azt is, hogy Szabolcsban gazdag erők állnak 
rendelkezésre, akinek beszervezése és munkábaállítása egységesen talán mégsem 
reménytelen feladat, különösen, ha arra is gondolunk, hogy a Benczúr-kultusz 
kötelezettsége sok feladatot adhat még a jövőben s sohasem szabad arról sem 

52  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1937. dec. 18.; dec. 20.
53  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1938. szept. 17.
54  Szabolcsi Szemle, 1938. 5-8. sz. 180.
55  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1938. szept. 17.
56  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1938. dec. 11.
57  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1938. dec. 6.; dec. 10.
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megfeledkezni, hogy egy önálló képzőművészeti társaság létesítése Nyíregyháza és 
Szabolcs képzőművészeti kultúráját csak növelheti.”58 
 Volt egy Benczúr kultuszát ápoló egyesület s volt egy országos hírnévre szert 
tett képzőművészeti társaság.
 A Bessenyei Társaság elsősorban irodalmi szakosztálya révén volt a megyei 
kultúra szervezője. A Benczúr Kör pedig elsősorban képzőművészeti szakosztályai 
révén írta be nevét a megyei kultúrtörténetbe. Mindössze hét évet élt meg, azonban 
hatása időben és térben felbecsülhetetlen. Eredményeit elsősorban v. Vidovich 
Ferenc elnök és dr. Spányi Géza főorvos, szakosztályvezető elkötelezettségének, 
áldozatvállalásának és művészetszeretetének köszönhette az egyesület. 
 Eredményei között tartjuk számon a fi atal tehetségek kibontakoztatását. Sok 
más mellett itt kezdte meg művészi pályafutását Berky Nándor szobrászművész, 
Beleznay László festőművész  s az a Fiedler Ferike, aki alig tíz évesen mutatkozott 
be a körben s vált Fiedler Ferenc festőművésszé egy évtized után.
 Jelentős érdeme a körnek az iparművészet művészi kerámiai ágának meggyö-
kereztetése s elterjesztése a megyeszékhelyen és a megyében.
 Sikerei között tarthatta számon a hagyományos, helyi karácsonyi kiállításait, a 
helyi és országos iparművészeti vásárokra szóló meghívásait. Háromszor állítottak 
ki a Budapesti Nemzetközi Vásáron. A Magyar Országos Iparművészeti Társaság 
révén a nyíregyházi kerámia eljutott Európa sok országába s voltak megrendeléseik 
bel- és külföldről egyaránt.
 Nagy érdeműk volt az iparművészeti tudás átadása, terjesztése. Két tanfolya-
mukon több százan sajátították el a kerámiakészítés alapjait, felnőttek és fi atalok 
egyaránt. 
 Munkásságuk kihatott a város idegenforgalmára s tevékenységük eredményében 
gazdasági lehetőségek rejlettek.
 A kor azonban nem kedvezett nekik. Még feltárásra vár az az ok, folyamat, amely 
megszűnésükhöz vezetett. Ebben az időszakban indult el a sóstói művésztelep kí-
sérlete, azonban az sem tudott gyökeret verni. Bizonyára az okok ott keresendők, 
amelyet a Nyírvidék Szabolcsi Hírlap név nélküli munkatársa, a lap hasábjain, 
„Nagybányai Horthy Béla festményeinek és szobrainak kiállítása” című cikkében 
megfogalmazott. „Akár a régi kultúra utolsó évtizedeit éljük, akár egy legújabb 
művelődésnek első évtizedeit várjuk, - szemlátomást a neo-barbarizmus virradt 
ránk. Vajjon a legújabb neo-barbarizmus alatt Európa ege annyira besötétedik, 
mint a római birodalom bukásakor? Vagy a sors megkímél tőle, hogy ekkorát 
süllyedjünk? Bizonyára nem rajtunk áll ez, hanem egy legfelsőbb akarat vezet 
bennünket világosság vagy sötétség felé. Mindenesetre az emberiségnek meg kell 
tennie, ami hatalmában áll és ragaszkodnia ahhoz, amije van, nem pedig elfor-
dulnia tőle. Mert a művelődés nem fényűzés, amire nincs múlhatatlanul szűkség. 
Ellenkezőleg, a művészet és a tudomány a léleknek elemi szükségletei, mikről az 
ember nem mondhat le. Hát élet az élet művelődés nélkül?”59

 Bizony besötétedett és nagyot süllyedtünk.

58  Szabolcsi Szemle, 1940. 5-10. sz. 155.
59  Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1938. dec. 6.


