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Önöket egy gyakran bezárkózó, bár alapjában véve
nyílt és őszinte – hatvanéves – ember hívta a képei
közé. A hatvan évnek csak annyi a jelentősége
ebben a mondatban, hogy valaki jubilál közülünk.
Bencze Lászlónak hívják, és Dorogon fotósnak ismerik
– már akik ismerik. Egy időben nagy sikereket aratott,
díjakat, ösztöndíjakat kapott, kiállított ország-világ-
szerte, miközben őt is kikezdte az idő, a mesterek és
barátok elvárása, a felbolydult világ. Dorog ugyan kis-
város, de már elég nagy ahhoz, hogy esetenként el
lehet veszni benne. Mindjárt hozzáteszem: ő azért
nem egy elveszett ember. Tud valamit, amit például
én nem tudok. Írástudó pályatársaim talán egyetérte-
nek velem, de bevallok valamit: mindig is az érdekelt,
ami képi volt, amiben megragadható és megállítható
az idő! A költő, az író pedig többnyire ilyen képállít-
gató ember. És lesi a másik képcsináló titkait, ered-
ményeit – ha pedig elég irigy, akkor a hibáit. Bencze
László nem tud rajzolni, nem tud festeni, se szoborni.
Ezt ő mondta – csak úgy mellesleg –, mikor a képcsi-
nálás testvérmúzsáit véltem felfedezni a munkáiban.
Esze ágában sem volt a linómetszés, az orosz realista
festészet, a francia impresszionizmus, még kevésbé
a konstruktivizmus, mikor más-más pillanatokat ége-
tett fotópapírjaira a vegykonyhájában.
Én most mégis azt mondom róla, hogy festői és grafi-
kusi szerkesztéssel és technikákkal él, amikor végle-
gessé teszi a megfigyelt pillanatot.
A Kontrasztok esztergomi bazilikakapujában a linómet-
szők késeinek élei villannak meg az árnyékok komor
és súlyos tömbjeiben; ettől lesz mégis karcsú a világ;
A tatai Kálvária vagy a Volt egyszer egy emlékmű
szovjet obeliszkjének sorozataiban a pusztító idő
sivatagi homokbarna festőisége morzsolja múlttá
egy-egy korszak öröknek hitt pátoszát.
A reneszánsz átlósan szerkesztett kompozíciói
köszönnek vissza olyan kitapintott tájrészletekben,

mint a Jegenyefasor színes zászlósora, vagy az időke-
rékként forduló Árnyak fekete-fehér képsorának napó-
raként körbemutató pálcái.
Az orosz tájképfestők romantikus erdőiben találom
magam, ahogyan a visszafogottan színezett, áthatol-
hatatlan rengetegben eltéved a tekintetem.
A Táj csónakkal, vagy az Esős nyári reggel fotóin pedig
az impresszionisták kontúrtalan benyomása kel birokra
a fényben megfürdő természet friss harsányságával.
A Cím nélkül láthatatlan pocsolyájából láthatatlan
célok felé tartó, határozott lépéseivel az aranymetszés
szabályai szerint megkomponált lábak huszadik szá-
zadi, egyszerre realisztikus és avantgárd elemekkel
üzenő mozdulata valójában a minimál art törekvéseit
közvetíti; de ide sorolom a másik fekete-fehér Árny -
játék buszmegállóból kimentett pillanatát, korunk
elpiszkolódott városképét.
A szendvicstechnikával egymásra borított felületek és
tükörképeik gyakran a konstruktivizmus szerkesztett síkja-
ival, mértani formáival hoznak létre nem létező, ám egy
komorabb jövőből visszaüzenő virtuális tájat, ahol
a fegyelmezett formák játszanak velünk és utóéletünkkel.
Van Gogh-i nekigyürkőzései a fák grafikus ábrázolásában
külön fejezet az ő képmetsző történetében. A Tűzmadár
vagy a Szénné égett fa sorsszerűséggel, balladisztikusan
tömör tragédiákkal rendít meg bennünket.
Azért meg ne rekedjünk egy festői utánérzetnek ható
világlátás „leleplezésében”! Már ezek az utóbb emle-
getett, szimbolikus hatású természetábrázolások is jel-
zik: Bencze Lászlót a kiemelhető forma, a plasztikusság
hozza izgalomba, és keres neki mondanivalót (pl.
a pocsolyában feje tetejére állt panelház-vízióval), vagy
csak éppen elgyönyörködik benne (mint a vasúti töltés
vörösre égett, szélben földig hajolt, meggyötört fűten-
gerében), esetleg megborzong tőle (lásd a tó partjára
vetett Palatinustavi-lochnessi szörnyet!), máskor szürre-
alisztikus képzettársítással eljátszik a formákkal (fátyol
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a fűben, fátyol a fába gabalyodva, fa előtt keresztfátyol
stb.), néha pedig enged a kísértésnek, és mitológiát
teremt újra (mint a Fatorzó krisztusi keresztjével, vagy a
Mária-barlang függőleges triptichonjával).
Külön figyelmet érdemelnek sorozatai. Nemcsak
a képmetszés tudatossága, de a míves kidolgozás is
jólesik a szemnek. A dorogi Hősök tere egyszervolt
eleganciája, kora reggeli fénybe öltözése, harsányság-
tól mentes várakozása emberalak nélkül is egy
ünnepi emlékezés nyugalmát árasztja. A Volt egyszer
egy emlékmű márványbarna törmeléke, a Mária-bar-
lang galambszürke grafikussága a követ az erő köny-
nyedségével és törékenységével ruházza fel. Újabb
játékai, a szendvicstechnika tájképei intarziaszerű
felületeket teremtenek a természetből.
Akár a sorozatok részeként is említhetők azok
a mészégetőportrék, amelyekhez – ezt tőle tudom –
már nem volt elegendő néhány nap türelmes várako-
zása, figyelése és megörökítése. S hogy Bencze
László érzékeny a nyersen realista pillanatokra ugyan-
úgy, mint a feszülten álmodó ember ugrásra kész
állapotára, azt aligha kell bizonygatnom. A kőfülke
glóriáját szoborként szétfeszítő izmos test már-már
mementója ennek a sorozatnak. Ismét a felfedezés

örömét hozza a felismerés: a színezetlen, sőt „poros”
képfelületek is a legkifejezőbb eszköz makacsul kere-
sett megjelenítő erejét szolgálják.
Ez a fényképészeti szemlélet nem ígér termékenysé-
get, hiszen nélkülözi a keresetlenség, a pillanat bűvö-
letének sokaságát. Elmélyültséget, „szöszmötölést”,
folytonos önkontrollt annál inkább követelő módszer
a Bencze Lászlóé, ahol a fény, a forma legjobb pilla-
nataiért meg kell kínlódni. Mondhatni: roppant időigé-
nyes a Bencze-féle alkotói módszer.
Önportréi felé ezért fordulok itt, a benyomások
összegzésének végén. Az önábrázolás természetes
igény, egy rembrandti nagyságú életműben egy arc
változásának nyomon követése történelmi és művé-
szettörténeti reveláció. 
Bencze László önportréi eszközének (a fotómasiná-
nak) és célpontjainak természetében mutatkoznak
meg. Nála éppen a tárgyi valóság árnyékvilága
enged a személyiség közelébe férkőzni: önmagára
nem mint arcra, vagy testre koncentrál, hanem gesz-
tusra, pózra, egybeesésre, saját felvételében megle-
sett önmagára. Említett sorozata, az Árnyak 3
darabja ilyen dőlésszögekben, forgolódásokban,
átlós mozgásokban éri tetten a fotós jelenlétét
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a folytonos változásokban. Ezekben az árnyjátékok-
ban szinte csak lopakodik az alkotó. Addig-addig,
míg egy jellegtelenül modern ajtó fölfújt üvegablaka-
iban, torzított valóságában szembe nem hajol
velünk a megnyúlt, árnyékszerű, anonim figura, aki
beleszemtelenkedik – na, nem paparazzóként – az
életünkbe, a világunkba, ahol az élet és a világ válik
azonnal főszereplővé.
S még egy utószó ehhez a képzettársításhoz: a hat-
van éves Bencze László a 25 éves (gyermekkorú)
város (Dorog) fotósa. Nem dokumentarista, bár annak
sem utolsó. Inkább a halandóság, a törékenység
átmentője. Fasor éli itt túl magát Tö me dékak nán (rég
kivágtuk), támfal egyenesedik fel a hegy nyomása
ellenében a Mária-barlangnál (újjá kellett építenünk),
összeroskad és elemeire hullik egy diktatúra emlék-
műve az Otthon téren (bár még nem felejtettük el,
hogy ott volt), a kidőlés előtt még felizzik a facsonk
a Bágerben (mára egy horgásztó szépségében gyö-
nyörködhetünk a helyén), megmutatja legérettebb
ábrázatát a Hősök tere a 12 darabos sorozatban,
nosz tal gikus emlékeket ébresztenek az egymásba
hajló szántóföldek egy SANYO előtti időszámításból…
Meg ellátunk a szom szédokba: Esztergom történelmi

várhegyéig, Piliscsév kiégett mészkemencéjéig,
Jászfalu felparcellázott erdőjéig, Tata lefejezett feltáma-
dásáig…
Tulajdonképpen az juthatna az ember eszébe, hogy szép
és felemelő és drámai ez a mikrovilág. Itt-ott színesebb
a vártnál, többnyire inkább meditatív, mint egy fohász. 
De nekem az jut most inkább az eszembe, hogy az
elődök nyomában komótosan lépeget egy fiú, aki
nemcsak festeni nem tud, de a szóképeket sem ked-
veli túlságosan, viszont nagy ritkán kirakosgatja elénk
tegnapi, mai önmagunkat, és fűben-fában-kőben mi
felismerjük a helyet és a kort, ahol éltünk-élünk. Amit
ő egy kicsit másképp lát! 
Furlán Ferenc mondta egyszer a Hősök terén sétálva:
– Tudod, miért szeretem Dorogot? Mert olyanok vesz-
nek körül, mint a Gerencsér meg a Bencze…
Én meg azért szeretem Benczét, mert Dorog vesz körül
vele is. Az Esztergomi Céh vagy az Art Stúdió nagyjai
majd biztos valami mást mondanak a barátomnak. De
hát mi nem az ő köpenyükből bújtunk elő. 

(Elhangzott 2009. április 3-án Dorogon, 
a Dorogi Galériában, Bencze László kiállításának
megnyitóján.)


