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bszurd kalandok a történe-
lem árnyékában, derûs és
szomorkás történetek,

festõk, írók, zenészek, mûgyûjtõk, ga-
lériások, szélhámosok, szerencselo-
vagok kavargó felvonulása, sodró len-
dületû elbeszélés… Akár így is jelle-
mezhetnénk Konok Tamás festõmû-
vész visszaemlékezéseit, az Emlékkö-
vek azonban jóval több ennél. Mûvészi
önvallomás, családtörténet, társada-
lom- és korrajz is egyben, és tanulsá-
gos adalék a tekintetben, hogy milyen
lehet, hogyan változhat a mûvész és a
mûvészet helyzete a diktatúrában és a
demokráciában.”

Akinek személyesen is volt alkalma
hallgatni Konok Tamás anekdotáit, ab-
ban talán felmerült, hogy az életének
fordulatokban gazdag epizódjait szí-
vesen látná könyv formájában is. En-
nek megvalósítására vállalkozott az Új
Mûvészet kiadó. Konok önéletrajzában
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részletesen beszámol a háború elõtti
szellemi életrõl egy mûvész-értelmi-
ségi família mindennapjaiba való be-
tekintés által, és érzékletesen ír a vi-
lágháború végérõl, annak megannyi di-
lemmájáról. Megismerhetjük elõbb a
legendás katolikus gimnázium életét,
majd az 50-es évek Képzõmûvészeti

A hazajövetet követõ itthoni viszon-
tagságok és a második párizsi tartóz-
kodásakor a nagykövetségen érvény-
telenített útlevél okán Konok az emig-
ráció korántsem könnyû útját választ-
ja. Ez idõ alatt bontakozik ki a ma már
jól ismert mûvészi kifejezésmód. Pa-
taki Gábor így ír az elõszóban: „külön-

egyidejû állapota. A hely- és idõnélkü-
liség, a sine loco et anno mint életér-
zés a mai napig kísért, és megjelenik
festményeimben is.”

*
(Új Mûvészet, Budapest, 2019, 

252 oldal, 3900 Ft)

Fõiskolájának nyomasztó légkörét,
ahol csak a polgári humanizmus érté-
keit õrzõ tanáregyéniségek nyújthat-
tak némi kapaszkodót. Tanúi lehetünk
az 56-os eseményeket követõen a vá-
ratlan párizsi utazásnak, amikor sike-
rült valamelyest a szabadság ízébe is
belekóstolni – amely inkább bizonyult
keserédesnek, mint mézízûnek.

féle nehézségek, groteszk kalandok,
változatos találkozások jellemezték
ezeket az éveket, s közben lassan, fo-
kozatosan mûvészete is változni kez-
dett. Elõször lebegõ, sodró motívu-
mok laza, tarka halmazává vált, majd
a 70-es évek elejétõl kezdve kialakult
a – mutatis mutandis – Konok mûvé-
szetét máig fémjelzõ, kevés számú
elemmel operáló, a geometriai formák
fegyelmét ritmikus ellenpontokkal és
egyéni duktusokkal oldó képi világ.”
Nem is véletlen, hogy ekkortól a mû-
vész kétlaki életet kezd élni Zürich és
Párizs között ingázva. A külföldi uta-
zások, a pezsgõ szellemi közeg,
amelyben élt, és amelyet késõbb Bu-
dapestre visszatérve folytatott és
megõrzött, páratlanul gazdag.

„A Franklin utca meghibásodott
lépcsõfokai között még mindig virág-
zott a pitypang, mint ahogy húsz évvel
azelõtt. Úgy álltam ott a dermedt
múltban, mintha csupán egy álom lett
volna Párizs, Kalifornia és minden,
amit a vasfüggönyön túl megéltem. Az
ötödik dimenzió a jelen, múlt és jövõ

mindenkori kortárs mûvészet egyik feladata, hogy egyfajta
röntgenképként rögzítse korának jelenségeit, gondolatait,
viszonyait. Ujházi Péter ízig-vérig kortárs mûvész: nemcsak

érti, hanem sokféle mûfaj felhasználásával, sajátos stílusával szem-
besíti is a nézõt korával. Mûvészetének egyik sajátossága a napló-
szerûség, a történelem eseményei ugyanúgy foglalkoztatják, mint a
hétköznapok történései. A világról alkotott képe egyszerre (ön)ironi-
kus, szórakoztató és szorongást keltõ. Ujházi Péter munkáinak jel-
legzetessége a játékosság, a könnyedség, a groteszk, fanyar, kritikus
hang, az elbeszélõ stílus.

Ujházi a Képzõmûvészeti Fõiskola elvégzése után, 1966-ban visz-
szatért szülõvárosába, Székesfehérvárra, és azóta is ott alkot.

Mûvészetérõl számtalan írás, kritika, méltatás jelent meg az el-
múlt öt évtizedben. A sokszínû, gazdag életmûvet, annak fontosabb
állomásait a székesfehérvári Szent István Király Múzeum a kezdetek
óta rendszeresen bemutatta. Budapesten az elmúlt évtizedekben
több magángalériában is láthatóak voltak mûvei. Munkásságának el-
sõ jelentõs monografikus feldolgozása 2000-ben jelent meg
Kovalovszky Márta mûvészettörténész tollából, az életmûvet bemu-
tató kétrészes katalógust Munkák I–II. 1966–2010 címmel pedig
2011-ben adták ki Nagy T. Katalin szerkesztésében.

A 2019-ben megjelent kötet két részbõl áll: a 2010 után készült
mûvek katalógusszerû ismertetése mellett tanulmányok segítségé-
vel mutatja be és értelmezi az idén 80 éves Ujházi mûvészetét.

A könyv elsõ részében öt tanulmány dolgozza fel Ujházi munkássá-
gát. Kovalovszky Márta tanulmánya részletes áttekintést nyújt Ujházi
pályájáról. A székesfehérvári múzeum korábbi munkatársaként (fér-
jével, Kovács Péter mûvészettörténésszel együtt) õ az, aki a kezde-
tektõl figyelemmel kíséri Ujházi mûvészetének alakulását és forduló-
pontjait. Salamon Júlia írásában az alkotó különleges helyzetérõl, kí-
vülállásáról, „különutazásáról” és szerepvállalásáról olvashatunk.
Tatai Erzsébet a kép és a szöveg viszonyát, a szövegek, szövegtöre-
dékek szerepét elemzi. Probstner János Ujházi egyedi, a mûfajban is
különleges kerámiáiról ír, míg Várnagy Tibor az 1970-es, 1980-as
éveket felidézve a mûvésszel kapcsolatos személyes emlékeit tárja
elénk, szubjektív értelmezést is adva Ujházi festményeinek. A ma-
gyar-angol nyelvû kötetet Izinger Katalin és Ujházi János szerkesz-
tette, grafikai tervezõje Varga Gábor Farkas volt.

*
(Kiadó: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2019)
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A különutazás
terei

MEGJELENT AZ UJHÁZI PÉTER
MÛVÉSZETÉT FELDOLGOZÓ KÖTET
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