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IDŐSB ÉS IFJABB ÜRMÖS PÉTER 
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Ki ez a kackiás bajszú fi atalember – önarcképén – 
az unoka szobájának falán? Mintha fi gyelő és bizta-
tó tekintete, és a családi hagyatékban a megmaradt 
grafi kák, akvarellek, olajképek környezete indítot-
ta volna el az ifjabbikat is ugyanezen a néven a mű-
vészi pálya felé… A nagyapa, idősb Ürmös Péter ő, 
aki Ady után kettő évvel születik, 1879-ben, Kosz-
tolányi szülővárosában, a „vén” Szabadkán. De hát 
ez a bácskai kisváros nem is annyira ódon, ott lüktet 
benne a századforduló sarjadzása, a művészet felé 
való nyiladozás lehetősége. (Amint „A szegény kis-
gyermek panaszai” poétájának is miliője.)

A kortársak neve idézi számunkra a korszakot, 
melyben felnövekedett. A tehetséges fi atalember 
tanítóképzőbe Bajára kerül (ebben a városkában 
majd Babits gyakorló-tanárkodik). Amikor Ady 
még a régi hangvételű Versek kötetével jelentke-
zik, id. Ürmös Péter is 20 éves már, ambíciója a fes-
tészet, ekkortájt majd főiskolára jár, a Képzőművé-
szetire, Budapesten. Itt még a hagyományos képzés 
folyik, majd csak Szinnyei halála után, 1920-tól vál-
tozik a légkör, s kezdődnek itt is új szelek fújdogál-
ni. Akkorra már, 1909-től, kiállító művész, szerepel 
a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalon tárlatain. De 
a hagyományos eljárások megismerése, a kézi-rajz 
mellett a litográfi a bravúros technikája is előkerül, 
látjuk megmaradt kísérletein. Művei közt, a kikötői 
rakodás, vitorlások, olvasó nő témái mutatják (ké-
sőbbről is), a szakmai tudást és hűséget. S az akva-
rell szeretete is ekkor, a századfordulón kezdődik, 
amelyben majd a tájak, a Dunakanyar, Pap-sziget, 
Szentendre – későbbi lakhelye – fi nom ecsetke-
zelésében megjelennek. Sőt, majd a templomok 
is, gazdag dekorativitásukban, mint a Bakáts téri 
templombelső. (Talán Glatz Oszkárt lehetne han-
gulatilag megidézni mellé…) De az olaj tájképek 
és az akvarell mellett, számára a grafi kai műfajok 
közül a rézkarc volt tán a legkedvesebb. Gyakori 
utazásai, Adria és Velence adják a motívumokat, s 
teljesítik ki törekvéseit, hogy a látványok élménye-
it, egy-egy olasz-dalmát udvar bensőségességét 
megmutassa. Karikatúrái a századelőn, a korabeli 
lapokban megjelenve, arra utalnak, hogy érzékelte 

az élet korabeli visszásságait. A munka-ábrázolá-
sok jelzik, ha megéri, sikere lett volna idős korá-
ban, e témakörben, de a mindennapok hajszolódá-
sa miatt nem érte meg az ötven évet sem. Korábban 
halt meg, semmint a szentendrei iskola művészei-
nek összejövetelein részt vehetett volna. Bevége-
zetlen életpályája mégis hat, elevenné teszi a kort, 
amelyben élt, műveinek megtermékenyítő öröksé-
ge pedig ifjabb Ürmös Péter ambícióiban, az unoká-
nak munkáiban folytatódhat, sőt beteljesedik. (Dr. 
Kelényi István művészettörténész)

Az elődök tisztelete, a hűség és a hagyományápo-
lás jegyében kerül sor az „Ürmös Péterek” újabb 
kiállítására. Az unoka következetesen vállalja a 
nagyapai örökséget és mindent megtesz – művei-
nek ismételt bemutatásával – emléke ápolásáért. 
Indulását szinte determinálta a családi, értelmiségi, 
szellemi közeg, az első mesterek tehetséggondozó, segí-
tő iránymutatása. A műteremtés alapjait elmélyült, 
komoly főiskolai tanulmányokkal rakta le, jól fel-
készült a művészet elméletéből, gyakorlatából. 
Viszonylag korán felismerte az üdvözítőnek ígér-
kező, egyéniségével harmonizáló cselekvés terüle-
tét, a kisgrafi ka műfaját. Már aktív alkotó, kiállító 
művész, amikor újabb tanulmányokra adja fejét. 
Építészeti, színdinamikai tanulmányokat folytat, 
második diplomát szerez, kutatásokban, tervezés-
ben vesz részt. Grafi kai lapjain addig is szívesen 
ábrázolt régi műemlék épületeket, részleteket. Ér-
deklődése ettől kezdve erősödött az építészet iránt, 
ezzel párhuzamosan grafi kái színesre váltottak, 
formailag gazdagodtak, kifejezési eszköztára bő-
vült. Önállóan rendezett kiállításain, ha a körülmé-
nyek engedik, „társként” maga mellé emeli a csak 
képei, a család emlékezete által ismert nagyapát, a 
múlt század eleji, rövid életkort megért festőmű-
vészt. Ragaszkodása nemcsak a vérségi ős, a mű-
vészi örökség megalapozója iránti hűségből fakad. 
Saját sorsának, életpálya választásának forrását, 
szemléletének alakulását bizonyos mértékig e szi-
lárd hagyományra vezeti vissza és építi. (Salamon 
Nándor művészeti író)


