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Ú
jházi Péter festőművész. Legalábbis a művé-
szeti akadémia festő szakán végzett és művész,
méghozzá nagyon jó művész, aki az esetek

túlnyomó többségében tényleg fest is. Vannak olyan
festőművészek, akiknek a festészete kitűnő. Ujházinak
elsősorban a művészete az. Ez nem jelenti azt, hogy a
festményeivel bármi probléma lenne, bár talán az ő
festményei csakugyan nem klasszikus esetei a festé-
szetnek. Ilyesmi problémák már Kondor Bélával is vol-
tak. Kondor persze grafikus volt, így nála bizonyos
mértékig elnézték, hogy festményei sok grafikus ele-
met tartalmaztak, hogy valójában nem is festett, ha-
nem ecsettel rajzolt. Ez azért túlzás – valójában inkább
csak az irigykedő kollégák szakmai sovinizmusa –, mert
Kondor színvilága igencsak új és érdekes fejleménye
volt az akkori festészetnek. Ujházi ilyen értelemben
ugyancsak nem fest, hanem maszatol, színez, firkál –
mint a gyerekek. Pontosabban, amit a gyerekek csinál-
nak addig, ameddig meg nem tanítják őket írni-ol-
vasni, mert az, hogy emlékeiket-élményeiket megta-
nulják írásos formában rögzíteni és feldolgozni, meg-
szünteti azt a fajta elementáris rajzoló-
kedvet, kifejezőkészséget, ami úgy kis-
iskoláskorig minden gyermekben
megvan. Ez a képesség nem más, mint-
hogy hat-hét-nyolc éves koráig az em-
ber úgy érzi, hogy mindent le lehet, és
le is tud rajzolni. Mondanom sem kell,
hogy ez a tudás soha sem tér vissza és
még a képzőművészek közt is nagyon-
nagyon ritka, ha valaki ebből valamit
meg tud őrizni. Ujházi e kivételek közé
tartozik.

Mindezen felül az, hogy Ujházi nem
igazi festő, további két másik dolgot is
jelent. Egyrészt azt, hogy Ujházi nem-
csak fest, hanem még különféle furcsa
tárgyakat is készít. Ezek majdnem olya-
nok, mintha festmények lennének, mert
tulajdonképpen képek, és viszonylag
laposak. Valójában furcsa dobozok.
A doboz, mint egy képkeret foglalja
magába a mindenféle talált tárgyakból
összeállított és olykor ugyancsak át-
vagy kifestett holmikat. Erről a szen-
vedélyéről megintcsak a gyerekek jut-
hatnak eszünkbe, hisz ki más hajol le
egy madártollért vagy tükördarabért,
ki más kutat a padláson, a pincében,
fiókok mélyén és ki másnak jelent bár-
mit is egy régi, használhatatlan csap-
telep, repedt furulya?

Másrészt pedig azért mondom,
hogy Ujházi művészete a fontos és
nem a festészete, mert Ujházi most már
több mint két évtizede fest, függetle-
nül attól, hogy ecsettel dolgozik, vagy
éppen bicska, ragasztó, szög és kala-
pács, illetve faág, madártoll, régi levél,
okirat, csaptelep vagy repedt furulya
kerül a kezébe.

Ennél a több mint húsz évnél érdemes elidőzni. Mert
mit szokott az ember ilyen kitartóan, ilyen romolhatat-
lan szenvedéllyel csinálni? Ha belegondolunk, nem
olyan sok mindent.

Más dolog egy jó képet festeni, és megint más, tíz,
húsz, száz, ötszáz vagy ezerötszáz jó képet festeni, más
szóval állandóan festeni. Ismerünk ugyan termékeny
mestereket, de nagyon ritka köztük az, akinél ez a
termékenység ne járt volna együtt úgynevezett kor-
szak- vagy stílusváltásokkal. Ujházi életművében
ilyesfajta korszakváltásokról szó sincs és itt jutunk el
oda, hogy Ujházin kívül – legalábbis a kortárs hazai
viszonylatokat tekintve – alig akad egy-két olyan mű-
vész, aki pályakezdése pillanatától kezdve ugyanazt és
ugyanolyan hitellel csinálja, aki ne szorult volna rá
időközben esetleg többször is arra, hogy változtasson,
módosítson azon, amit és ahogy korábban csinált. Ez
nem zárhatja ki, hogy éppen így tudjuk értékelni akár
kevésbé terjedelmes, a szűkszavú, vagy az újabb és
újabb fordulatokból kibontakozó, folytonosan elavuló-
megújuló életműveket is.

Holdfényben Nadapra, 1994
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Hulló tükörjeim, 1993

Mindenesetre Ujházi esetében húsz éves távlatban is
elvétve fordul elő, hogy egy-egy képe nem igazán, és
nem első ránézésre is éppen olyan Ujházi-kép, mint
mondjuk az 1972 körül festett korai művei. Az e ki-
állításon bemutatott – és az utolsó öt-tíz évben készített
– képei között talán több ilyen van, mint korábban. De
ahogy nézegettem őket, ezek számomra legalább
olyan izgalmasak, mint az „igazi” Ujháziak, mert a
művész titkai, talán válságos pillanatai, kétségei derül-
nek ki belőlük.

Mindenekelőtt most először láthatta a közönség a
Nadapon festett különös – mert Ujházinál rendkívül
szokatlanul – természet után festett képeket. Aztán
ilyen az Önarckép (1993), bár rögtön hozzá kell tennem,
hogy a maga paradox módján, még ez is Ujházi hitelét
erősíti, mert az derül ki belőle, hogy a művészt ritkán
foglalkoztatja magát Ujházi, pontosabban az, akit ő
énnek nevez. S talán ezért jogos is, ha másképp fest
akkor, mikor programszerűen magáról beszél. A hoz-
závetőlegesen másfélszer másfél méteres vászon négy
sarkában egy-egy nagyobb festékfoltot látunk. Bal-
oldalt fölül pirosat, jobbra kéket, alatta feketét s ezzel
szemközt sárgát. Mintha nem egy, hanem a kép négy
sarkából négy nap sütne. És valóban el is indul négy
különböző színű sugárnyaláb, hogy középen találkoz-
va – ott, ahol a művész önarcképének lennie kellene –
kioltsák, vagy éppen felerősítsék egymást. A négy szín
közül három – a piros, a sárga és a kék – alapszín,
vagyis azok a színek, amelyekből az összes többi szín,
a zöld, a lila, a barna vagy bármi más kikeverhető.

Velük szemben a fekete meghatározása korántsem
egyértelmű, hiszen ez éppen úgy jelentheti a semmit,
a fény nélküli űrt, mint ennek ellenkezőjét, azt, hogy a
fekete az, amely az összes többi színt magában foglalja.
Az ambivalencia oka az, hogy más törvények uralkod-
nak a természetben, ahol a különböző színtartományo-
kat a fény, a világosság egyesíti és megint más a festé-
szetben, ahol, amikor az összes festéket összekeverjük,
feketét kapunk.

Bárhogy is próbáljuk meg értelmezni ezt az Önarc-
képet, nyilvánvalóan megkerülhetetlen benne nemcsak
az én-re, hanem az űrre és az elemekre történő utalás.
Ez az Egészhez való viszony, mint téma, nagyon vál-
tozatos formában tér vissza újra és újra e kiállítás
képein, legyen szó énről és/vagy bolygókról, égites-
tekről (Kilenc Nap, Nadapi Nap), vagy akár utakról,
útvonalakról (Holdfényben Nadapra), netán térképről
(Római térképvázlat) vagy ennek ellenkezőjéről, például
erdő motívumról (Hulló tükörjeim).

Ami tehát most Ujházi művészetében mindenkép-
pen új, az az, hogy az ő korábbi igen erőteljes – és
természetesen nagyon sok humorral teli – társadalmi
és történelmi érdeklődése mellett itt egyre erőteljesebb
szerepet kap – a szó legtágabb értelmében vett – ter-
mészet-világegyetem motívumkör; másfelől pedig,
hogy a korábbi szubjektív epikus, anekdotikus szem-
lélet egyre inkább drámaivá, s igen-igen személyessé
válik.

Várnagy Tibor
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