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A köztünk élő művészek sorozatunkban az évtizedek óta kerületünkben élő, alkotó Benedek György 
szobrászművészt kértük fel, hívtuk meg egy estre, melyeket eddig a György villában tartottunk. 
Megbeszélésünkkor azonban jelezte, hogy egyszerűbb és hangulatosabb is lenne, ha műtermében 
keresnénk fel, és ott tartanánk meg az estet. Így került sor a látogatásra ebben a formában, ami egyben a 
borhegyi esték sorozatba is illett, hiszen a Borhegy egy hangulatos, rejtett részén a Haggenmacher villák 
mögött, között húzódik meg műterme, mely elmondása szerint egy kor a Haggenmacher hintó színje volt. 
Itt dolgozik a művész 1965 óta. 

Az esten Casino tagok, művésztársak, szomszédok egyaránt eljöttek, Janzer Frigyes szobrászművész, aki 
egy időben tanítványa, és a közeli műteremben szomszédja is volt a művésznek, tartott szakmai 
bevezetőt. Benedek György a főiskolán Bernáth Aurél és Kmetty János tanítványaként festészettel indult, 
majd egy hosszú folyamaton át a 80-as években jutott el a szobrászatig. Kitűnő festő volt a realista 
magyar festészet hagyományain, majd a secco-kon és a kőből faragott arcképeken át jutott el a 
szobrászatig, a bronz, a bazalt és a márvány egyaránt jelen van művészetében, és ő az a művész, aki 
valóban maga faragja alkotásait, nem a gipszminta alapján pontozzák ki neki. Műtermében ott vannak a 
megrendelésre készült, de gyakran végül be nem fejezett szobrai gipszmintái, a saját kezdeményezésű 
alkotásai egyaránt. Itt van Luther három méteres alakja, egy krisztus korpusz a honvédség 
megrendelésére, mely ugyancsak nem kerül felállításra, de itt van Liszt Ferenc, Munkácsy, Batthyány, 
vagy Hamvas Béla alakja. 

A kertben, a korabeli medence és a fedett szín mentén is körbejártunk, ahol a kőfaragások folynak. Majd 
a társaság a kertben beszélgetett, és a műterem előterében megnéztük az elkészült művekről készült 
képek sorozatát, melyek fellelhetőek Kalocsán, Kiskunhalason, Debrecenben, több balatoni településen, 
Derecskén, és külföldön egyaránt. Helyben közismert a tavaly elkészült és felavatott, helyi 
kezdeményezésre – Klauzál Társaság – és adományokból elkészült Klauzál szobra, melyet térítés 
mentesen készített el a helyi közösségnek. 
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Janzer Frigyes megnyitója    A látogatók a műteremben 



  

A gipsz szobrok egy csoportja    A látogatók a kertben 

  

A szín a prófétával     A medencénél 


