
Képzömüvészet

Ujházi Péter müvészetéről

A most negyvenes éveinek közepéri járó Uj
házi Péter neve jó másfél évtizede folyamato
san jelen van a kortárs festészettel foglalkozó
írásokban. Jelen van, de inkább csak a háttér
ben, mindig valami bizonytalanságtól kísérve,
mintha az "értök" nemigen tudnának mit kez
deni azzal, akit a név takar.

1966-ban, elvégezve a Képzőművészeti Fő

iskolát, szülövárosában, Székesfehérvárott te
lepedett le. Rajztanárként helyezkedett el, és
.festömuvész'<kénr csak a helyi kiállításokon
jelentkezett. Még csak a Fíatal Képzőművé

szek Stúdiójának sem lett tagja, s így a .Jeg
jobb", legegyenesebb úton indult el a teljes
ismeretlenség, vagy legfeljebb a .Jieii [esto"
(sic!) - egyébként maga emlegette - kétértel
mű rangja felé. Ebben persze tényleges része
volt "vidéki" voltának (a múzsák központjától
már 60 km is tekintélyes távolság'), de még
inkább sajátos, önként vállalt müvészi maga
tartásának.

Ujházi a főiskolán Krnetty János és Bernáth
Aurél növendéke volt. Más tanítványokhoz
hasonlóan ő is az utóbbira emlékezett mindig
különösen szeretö nagyrabecsülessel. Korai
képein letagadhatatlan mesterének hatása,
bár már ezeken is megjelenik valami másság.
Láthatóan még átmenetileg sem választotta az
epigonok útját, de nem választotta az ugyan
csak Bernáth szárnyai alól induló "szürnatura
listák"-ét sem. - Az évek múlásával pedig nem
csatlakozott a kibontakozó és mind szélesebb
folyamként hömpölygőavantgarde törekvések
egyikéhez sem. Mégis mind érdekesebbé,
mind izgalmasabbá vált az, amit csinált. Az
idők és divatok változásait követő kritikusnak
mind többször, s mind idegesebben kellett a
válla fölött visszapillantania Ujházi felé, aki
nek munkái nem hasonlítottak semmire, aki
nek a képeit nem lehetett megnyugtatóan el
helyezni a spektrumban, de akiét félretcnni.
elfelejteni sem lehetett.

Aztán egyszerre (nem olyan régen), mintha
Ujházit elérte (utolérte?) volna az idő. Hirte
len csak divat lett fölfedezni. De ez a .Jölfede
zés" megint csak nem volt egészen egyértel
mű, a megfogalmazás mélyén még mindig ér-

zödik valami zavar. Mert Ujházi továbbra is
más, most sincs ott a sorban.

Kezdettől fogva, már első kiállított munkái
ban is volt valamiféle hányaveti rendetlenség.
Az, ahogy egy tájkép szinharmóniájában fél
reérthetetlenül ott érezzük a mester, Bernáth
Aurél hatását, de ezzel egyszerre a kompozíció
egésze és legapróbb részletei mégis nagyon
messze esnek a forrástól. Ugyanúgy az egyes
ecsetvonasokban. mint a táj rajzában van vala
mi - nem elnagyoltság, hanem valami szokat
lan félszegség, bocsánatkérő félvállasság. Iga
zából nem is "hányavetiség" ez, hisz annak
éppen a lényege, az esetlegesnek a könnyel
mű-könnyed vállalása hiányzik belőle. Inkább
egyfajta - a magát megmutatni akaró múvész
től persze szokatlan - szemérem az, ami itt
meghúzódik. az "egész (mármint a múvészet)
nem olyan fontos" eleinte suta szerénysége.
"Eleinte", mert ahogy ez a sutaság következe
tes magatartássá válik, egyszeriben Ujházi fes
tészetének egyik meghatározó értékhordozó
jává is lesz. - Lesz? - Mindig is így volt, csak a
néző értette meg nehezen, hogy miröl is, ho
gyan is folyik itt a szó?

Bernáth párás, hűvös kolorizmusa után a
hatvanas évtized végén a fiatal festőt Kondor
Béla frivol fölénnyel álcázott áhítara ragadta
meg, fölfedezve ebben a rokonságot. A hatás
ekkor is letagadhatatlan, annak ellenére, hogy
a Kondor-életműben hiába keresnénk Újházi
széles ecsetvonásokkal megjeleni tett mézes
kalács-madonnainak akár konkrét párját,
akár csak valami elözrnényét. Ez a "kondoros"
korszak azonban már nem is igen tudott ki
bontakozni: ugyan ott hagyta nyomát az élet
müben. de mire formát öltött volna, már meg
jelentek a műteremben az első, most már
meghökkcntöen "más" képek. - És ekkor még
mindig csak az évtized fordulóján voltunk.

Az új képeken furcsa, ismerősen ismeretlen
világ jelent meg. Félszeg igyekezettel, s egy
szersmind a rátalálás biztonságával vázolódik
föl egy környezet - lehet ez táj, utca, park, tán
versenytér vagy tengerpart: nem tudni, mi
csoda, mindez külön, kűlőn és egyszerre - te
hát egy környezet, s benne az emberek, dc tö
kéletes elválaszthatatlanságban. olyan elsza
kíthatatlan egységben, ami csak így, ebben a
formában hordoz magában értelmet; annyira
csak így, hogya "környezet" a figuráktól válik
azzá, ami, és fordítva. Csupa bizonytalan vo
nal, elnagyolt festékfolt. és mégis, amikor vé
gül előttünk függ a falon mint kép, az emberi
lét pontos, meggyözöen hiteles dokumentu
mává válik. Nem a béke és/vagy háború, nem
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az elmúlt "szép idők"; se múlt, se jelen; se
nosztalgia, se ábránd, s még szimbólum sem.
Sokkal szerényebb és egyszerűbb az egész és
(alig merem leírni) mégis gazdagabb és telje
sebb!

Ugyanekkor készültek a félresikerült kopja
fákra emlékeztető hajladozó faragványok, és
egy esetlen szeretettel mintázott, keleti isten
séget idéző kerámia alak is. Nyilvánvaló, hogy
egyik sem az, amihez hasonlít, ez is, az is 
mint a képeken a tájba rejtett figurák - suta
formákba öltözve a jel szerepét vallaljak. egy
revátkact. amelyet az itt és most élő ember
hagy magáról az időre.

"Meghökkentően más" rnüvek voltak ezek,
egészen mások, mint amilyeneket rnegszok
tunk akkor, a hatvanas-hetvenes évek fordu
lóján. Nem hasonlítottak sem a föld alól épp
előbúvó új avantgarde, sem pedig a "hivata
los" rnüvészet termésehez. Meghökkentőek,és
mégis csöndesek, az észrevehetetlenségig
rncsőndesck voltak. Később, évek múltán egy
egy motívumuk, egy-egy gesztusuk úgy kelt
életre mások kezén (és teljesen idegen tarta
lommal), hogy senki észre sem vette, hogy
honnan is jöttek? - Persze, ez talán nem is
fontos: a dolog lényegér nem érinti, s talán
nem is mindig "átvétel"-ről volt szo, hanem
arró] a bizonyos valamiről, ami a "levegőben

van".
A kritika először a hetvenes évek elején fi

gyelt föl Ujházira. amikor nagy "történeti"
táblaképeit festette: "Az utolsó poganylaza
das?-t. a "Jellachich futásá"-t és a "Székesfl>
hérvár 16ül-es ostromá"-t (1972). Ugyanis nem
lehetett nem észrevenni azt a természetessé
get, ahogy ehhez az évszádos protokoll által
szabályozott műfajhoz nyúlt. Nem öltöztette
képét történeti maskarába, de nem is "moder
nizálta", Nem idézett apokaliptikus viziókat. s
nem keresett scm régi, sem új szimbólumokat
sem. És tréfát sem csinált az ügyből: a maga
félszeg rnódján ugyan, de ezt is komolyan vet
te. Hasonlóan a gyermekrajzok komolysága
hoz, s első ránézésre ez az, ami a nézőnek is
eszébe jut. Pedig amit látunk, az egyáltalán
nem a gyermeki fantázia persziflázsa. A "Jel
Iachich futása" kompozíciója a domboldalban
kapaszkodó pákozdi házaktól. békés szántok
tól, fasoroktól a csatát távcsövön figyelő vezé
reken, rohamozó magyar vitézeken. gazdátla
nul rohangáló lovakon át a jobb szélen csíkos
tábornoki díszben futó gyáva katonáig leltár
szerű pontossággal gyűjti össze a megesett tör
ténet minden tartozékát, nem feledkezve meg
a legkisebb részletről sem. És közben meg-
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idézi Jókait, s a nyomában máig élő, elevenen,
romantikusan szárnyaló legendát, s idézi a költöt
is: - "Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva, / Seregé
nek seregünk nyomába" - a dobok pergését, a
lovak nyerítését. a történetnek azt a bódító má
morát, amit mindnyájan megérzünk, ha csak ki
mondjuk e szót: szabadságharc.

A hetvenes évek elejétől mind fölszabadul
tabban járja a maga útját. Falusi kocsmajele
netek, cirkusz-képek, ködbe vesző lovasok,
fegyverrel tancoló, ismeretlen történeti korból
előlépő vitézek, az antik vázák gladiátor-áb
rázolásait idéző birkózók, kopár és mégis élő

tájak, a homokkal-vízüveggel "mintázott"
föld képek sora játékos könnyedséggel és fel
hőtlen denivel idézi egy szórakoztatóan ele
ven világ rajzát. A játék, az ábrázolás könnyed
sége és a látvány derűje azonban a figyelmes
néző számára az idő múlásaval mind turcsab
bá és egyre nyugtalamtóbbá válik. A rajz vázla
tossága, a festés laza esetlegessége már nem
fedi cl a fogalmazás pontos valóságlátasat. s az
üde szmck mögül mind dermesztőbben sejlik
föl a fizikailag és morálisan egyaránt leron
gyolódott, pusztuló világ pőre arca.

Az evtized közcpctöl mufajilag is egyre gaz
dagabbá vált Ujhazi eszköztára. A fcstrnénvek.
rajzok, akvarellek és plasztikák mellett és után
megjelentek munkái sorában a dobomk; nem
sokkal késobb az ugviratgrajik ák: (Frank Janos
találó kifejezése az először 1982-ben, Budapes
ten kiállitott rnuvck re), a Schwittcrs-szei fele
selő fából tákolt reliefek és a talált-kepek.

A dobozok a falak közé, üveg alá zárt,
összegyüjtiitt, semmire sem jó kacatokkal. s a
köztük sürgölődő liliputi tömeggel - és persze
kivul a nézovel. mint fölényes Gulliverrel - a
maguk sokszor már-már durva esetlenségével.
szó szerinti faragatlansagávai a képek nél is
rejtettebben (ugvanakkor mégis szokirnon
dobban) vállaljak bizonytalan, átmeneti ko
runk életérzésének megfogalmazását.

A dirib-darab ócska deszkákból szogclt fa
reliefek a dobozek formavilágából születtek.
Külsö megjelenésükben mégis közelebb áll
nak a ..szegeny-konstrukuvizrnus", a korai
orosz avarugardc és Schwitters tárgyaihoz. Új
házi azonban amikor fölszedi a porból egy le
bontott régi székesfehérvári városrész törrne
léket. s összeilleszti-ragasztja az össze nem
tartozot. akkor nem az új formát keresi, ha
nem éppen a pusztulás rendjét és végső béké
jét. Ahogy teszi, abban nincsen semmi gyász
vagy szornorúság. A gesztus rnögőtt a száraz és
szigorú realitás húzódik meg, csöndes, higgadt
és hiteles tudomásulvétele a megtörténtnek.



Ugyanigy a nyolcvanas évek iratgrafikái. A
nyersanyagot, rnúlt századi leveleket, kérvé
nyeket. hivatali papírokat valóságosan is a vé
letlen, a szél sodorta a müvész kezébe. Sokszo
rosan elveszett, elmúlt, értelmetlenné vált vi
ták, panaszok, bánatok megbarnult tintával,
szálkás betűkkel, elsárgult papiron gördülö,
bucskázó sorokban. Már-már készek lennénk
meghatódni. de Ujházi nem engedi. A papírt
arra használja, amire adott, amire lehet: szé
leit telifirkálja, kiszínczi a sorközöket. hozzáír
a szöveghez, aláírja, s maga is dátumozza,
Nyersanyaggá silánvitja, de ugyanezzel a gesz
tussal föl is emeli, megmenti: érvényesui. meg
orzi, tudomásul veszi és észrevéteti.

Idöben hozzánk legközelebb talált-képei van
nak. Régi fényképek - egy kerékpáros. szülök
gyerekekkel. tengerpart vízbe merülö hálóval
r . egy bekeretezett, bizonytalan származású
vatelindarab, régi, üres papírzacskó. Bekere
tezve, és üveg alatt, és aláírva. Meg- és fölidéz
ve valakit, aki ott volt, aki elsütötte a Iényké
pezögép zárját; valaki ernléket egy tájról. egy
percröl. - Ismét az elveszett, semmibe került
történések, semmibe tűnt érzelmek véletlen
megörizte lenyomatai minden részvét nélkül.
de valami gyermekien ártatlan figyelemmel
tálalva.

És a gesztus suta szerénvsége. a KUNST
minden külsöségének hiánya, ez az egész pro
fán eszköztelenség egyre kevésbé tudja (akar
ja) eifödni a nézö elöl a lényeget, s az egyre
dermedtebben vész bele a megoldatlan konf
liktusok, soha jóvá nem tett bűnök, be nem
végzett történések szárazon áradó folyamába.

Ez hát Ujházi másságának a lényege: válla
lása az élünk, itt vagyunk illékony realitásá
nak minden érzelmes hátsó gondolat, minden
pszichológiai, mélylélektani bukfenc, zsonglőr
ködés vagy szirnbólurnok nélkül. s egyszer-
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Gengszterek klubja

A hatvanas évek nagy filmművészeti föllendü
lése, az egymást érő "új hullámok" formai és
tartalmi újításokban gazdag kezdeményezései
alapjaiban rendítették meg Hollywood hege-

smind lemondva ugyanúgy a naprakész, mint
a konzervatív formák - a divat és a megszokás
- nyújtotta védelemről.

Egyik utolsó munkájának .Világszonyeg 
részlet" a címe (1986). Fekete alapon törede
zett fehér vonalakból mintha egy középkori
erödítmény alaprajza bontakozna ki ágyúállá
sokkal, bástyák, tornyok kiszögelléseivel. Job
ban megnézve azonban tán nem is alaprajzot
látunk, hanem egy keresztmetszetet, netán a
kettönek és egy sor madártávlati képnek fur
csa, szövevényes, a szönycgszövés logikájának
engedelmeskedő egységét. Belátunk a kaza
matákba, amelyek néha szerzetesi cellák, néha
családi vacsorához terített csendes sarkok.
Látunk széles fénycsóvákat. óvakodó macská
kat, sorban ülö hosszú fülű nyuszikat. siető

(tán munkába menö) emberek tőrnegét, sétá
lókat, összevissza szaladgálókat; röpülöket. fa
sort, veteményes kerteket, bicikliket, autókat,
kastélyt, szökökutat, gyilkos erőszakot, szóno
kot, pulpituson ülö bírót, hintázó gyereket: az
összevissza, felelötlen életet. A fekete alap a
törlések és újrarajzolások világos nyomaival
iskolai falitáblák képzetét kelti. Ugyanazzal a
kétséggel és bizonyossággal teszi ezt, amit e
képzet magában hord: a bárhol lehet, de itt is,
ott is ugyanaz képzetét; a folytathatóság és
kiegészíthetöség képzetét; az igaz és hamis, jó
és rossz cserélödö, egymásba játszó, egymást
váltó kategóriáinak a kréta és a spongya hite
lére bízott értékét.

Ujházi Péter gyűjteményes kiállítása a múlt
év októberétől ez év január elejéíg volt látható
a székesfehérvárí Csók István Képtarban. A
gazdag katalógus bevezetőjét Ladányi József
irta. A kiállítást ö és Kovalovszky Márta ren
dezte.

Kovács Péter

móniáját. Magában a filmfövárosban is forra
dalminak tünö változások zajlottak le, sztá
rok, stúdiók, sót műfajok tűntek el, alakultak
át. Az Egyesült Államokon belül jelentős hang
súlyeltolódások következtek be Hollywood
hátrányára. Egyszerre New York is fontossá
kezdett válni, a független filmgyártók, s fiatal,
a kialakult kliséket semmibe vevö kezdök cso
portja ragadta magához a kezdeményezést,
Coppola, Lucas, Spielberg neve fémjelzi azt a
korszakot, amelyben az ún. új.hollywoodi film-
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