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Ujházi Péter hetvenöt

Az ősz muzeológus sokfelől hallotta, hogy Ujházi
Péter közelgő hetvenötödik születésnapját a Vár-
fok Galéria afféle retrospektív kiállítással ünnep-
li. Elment hát, hogy megtekintse a műveket, hogy
kákán is csomót keresve morfondírozzon el a vá-
lo gatás szempontjain, hogy kételkedve mérlegelje
az elrendezés lehetséges módozatait, hogy olykor
le-lehajolva aggályosan böngéssze a képcédulákon
feltüntetett tudnivalókat (a mű címe, a keletkezés
ideje, anyag, technika, méret, tulajdonos). A belé-
pőt az 1973-as Jellasics futása című festmény fogadta,
hogy aztán a híres „ügyiratgrafikák”, dobozok,
lomb- és tájképek végigkísérjék a következő évti-
zedeken át a jelenig (Nagy nap, 2014–2015). A gon-
dosan mérlegelt, izgatottan nyüzsgő és többnyire
derűsen tiszta látvány egyfelől tiszteletteljes, el-
 ismerő bólogatásra késztette a szakembert: nagy-
jából erre számított. Másfelől azonban kíváncsian
fürkészte a terepet, a változás jeleit kutatta, pon-
tosabban: szerette volna megtalálni azt a pontot,
ahonnan kellő perspektívából ítélheti meg Ujházi
művészetének különös karakterét és kivételes je-
lentőségét. Mint idősebb kortárs, hosszú évtize-
deken át közelről kísérte figyelemmel a pálya ala-
kulását, most megörült a viszonylagos távolságnak,
amelyből — mintha pár lépést tenne hátrafelé —
világosabban rajzolódik majd ki holmi összkép, af-
féle panoráma. És hát, mi tagadás, így is történt.

Annak idején, a festő pályájának első éveiben a
kép terét zsúfoltság töltötte be, szélfútta mozgal-
masság; az ecsetvonások könnyű léptű arabeszk-
jei nyomán jelentek meg a figurák. Az első pillanattól
nyilvánvaló volt, hogy Ujházi azok közé az ízig-vé-
rig festők közé tartozik majd, akiknek anyaga a szín,
az járja át, az alakítja a formát; a szín építi a vilá-
got. Így maradt ez akkor is, amikor a fiatal Mes-
ter a történelemben rátalált az idő matériájára is,
hogy azután e két anyag együtt formálja műveit.
A szín és az idő nem csupán a festmények, a nagy
történeti kompozíciók, vagy ügyiratgrafikák élet-
eleme: nekik köszönhetjük a jellegzetes Ujházi-
dobozok és dobozképek megszületését. E sajátos
munkák az idő hordalékait, a sok vegyes eredetű
töredéket, funkcióját-vesztett részecskét, kallódó ka-
catot szálkás deszkafalak, léckeretek közé zárják.
A rozsdás és semmirekellő valóság-darabkák hát-
borzongatóan vigyorgó és bánatosan hívogató, ti-
tokzatos káoszát azonban a derűs színek átitatják
és az idők halovány füstként lebegnek fölöttük.
Őket nézve értjük meg igazán, amit a festmények
láttán sejtettünk: a világ bohóctréfa és labirintus egy-

szerre, az út befelé vonzó és vidám, odabent elté-
vedni egyszerű, kiszabadulni nehéz. Belőlük ismer -
jük meg az a különös nyelvet, amelyet a nyolc-
vanas évek költészete (Garaczi, Kukorelly, Parti
Nagy) használt, később a rap alkalmazott, mosta-
nában meg a slam. A laza beszéd, a befejezetlen
mondatok, az elharapott kifejezések, a bajszunk alatt
elmormogott, magunkban-dünnyögött mondat- és
szófoszlányok zajtalan törmelékét a kortárs kép-
zőművészet a látványtöredékek vizuális nyelvére
fordította le, és ebben Ujházi csaknem magányo-
san járt az élen. Az ősz muzeológus örömmel vet-
te észre, hogy a mostani kiállítás a dobozok hang-
súlyos szerepeltetésével a nézőt és a szakembert
egyaránt ráébreszti ennek a másokéra nem hason -
lító nyelvnek andalító és kesernyés kifejezőerejére.

A hetvenes évek közepe tájt született meg az a
képvilág, amely — a későbbi változásokkal gazda -
godva — alapvetően máig meghatározza Ujházi he-
lyét a magyar festészetben. Nem lépte át a klasz-
szikus festészet határait, viszont a festészet hatalmát
kiterjesztette olyan anyagokra és tárgyakra is,
amelyeknek a szín nem belső természete. Pályája
első felében — most legalábbis úgy látszott — több-
nyire észrevétlenül simult bele a kortársi mezőny -
be, a dolgok színét és visszáját együtt szemlélő
„kettőslátása”, formavilága, ábrázolási fordulatai
ugyanazon a pályán „futballoztak”, ahol Banga Fe-
renc, Szabados Árpád vagy Wahorn András mű-
vei. A nyolcvanas évek közepén egy útelágazásnál
aztán egyszer csak oldalra kanyarodott, fütyülvén
a stílusokra és a művészeti áramlatokra; ráért, nem
sietett és egyedül fantáziájának tágasságára, a
mű vészet belső szabadságára és bátorságára ha-
gyatkozott.

Mint Ujházi művészetének ismerője, az ősz mu-
zeológus persze hiányolta a Várfok Galéria kiál-
lításáról a hetvenes évek második felében készült
homokképeket, meg a következő évtized sötét „vi-
lágszőnyeg-részleteit”. (Na, majd legközelebb,
gondolta nagyvonalúan.) Kárpótlásul azonban
ott függtek a falakon az utóbbi években festett „imp-
resszionista” tájak (No. 26. Nadap; Moóri ősz, 2013;
Irisz, 2014; Sárga kert, 2014), amelyeknek rügyeket,
virágokat, leveleket idéző, lüktető festékpöttyei
olyan gyengéden villantak fel az ágak hevenyészett
sötét rajza körül, a kéken-sárgán feszülő vászon-
égbolt előtt. Felidézték a régebbi tájképeket, me-
lyeket 2000-ben rendezett székesfehérvári —
ugyancsak születésnapi — kiállításán látott. És ott
állott a térben a Zöld szörny óriási kerámia-figurá-
ja, eszébe juttatva Ujházi különös kerámiakom-
pozícióit: ezek leggyakrabban a festmények és a
dobozok figuráit keltették életre a térben, színes
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agyagban folytatták a vászonfestmények rajzát, csa-
varodó formáit anélkül, hogy tekintettel lennének
a „normális” kerámia szabályaira.

A legfrissebb képeket nézve meglepődve kons-
tatálta: mintha új korszak küszöbére érkezett vol-
na a festő, ennek körvonalai még bizonytalanok,
határai elmosódottak, iránya egyelőre meghatá-
rozhatatlan. Annyi látszott csupán, hogy az elbű-
völően burjánzó törmelék helyét itt-ott egyszerű,
nagy formák veszik át (Körkép, 2013; Óriás pár, 2013;
Nagy nap, 2014–2015). Nocsak, újít a Mester! — ál-
lapította meg elmésen.

Gyanította, a festő saját művészetéről, jelentő-
ségéről és „fejlődéséről” hallva/olvasva zsörtölődni
fog, e gyanúját azonban könnyedén elhessentet-
te. Elégedetten lépett ki az ajtón, a következő
Ujházi-kiállításra gondolt.

(Várfok Galéria, 2015. február 19 — április 18.)
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KOVÁCS PÉTER
Pilinszky közelében

Kovács Péter művészettörténész második élet-
rajzi kötete tartalmazza a szerző szinte minden,
a családjáról szóló írását.

A Pilinszky közelében a második világháború
előtti évektől a rendszerváltásig követi a szerző
személyes életpályáját, beleágyazva az évtize-
dekig együtt élő nagycsalád történetébe. A sze-
rény és szűkszavú, szépírói láttató erővel megírt
történetek kirajzolják egy keresztény középosz-
tálybeli család sorsát a változó, majd évtizede-
kig változatlan történelmi időben. Háború, for-
dulat éve, ötvenhat, Kádár-kor — és már csupán
a szerző generációja számára: rendszerváltás.

Az emlékezés és a tudás átörökítése az „öre-
gek” dolga, de nemcsak ez a természetes emberi
késztetés indította Kovács Pétert a szövegek
megírására és kiadására, hanem az a tény, hogy
Pilinszky János is e család tagja volt. „Később
aztán az a belátás is vezetett, hogy Pilinszky
körül lehetnek olyan kérdések, amelyekre ma
már rajtam kívül másnak nincs közvetlen rálá-
tása” — írja a kötet bevezetőjében. A Pilinszky kö-
zelében megmutatja tehát azt a hátteret, amely
meghatározta a költő életét is.

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.

Telefon: 36-1-317-7246; 36-1-486-4443; Fax: 36-1-486-4444; 
E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu
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