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ELŐSZÓ

Hajdú László gyűjteménye azok számára már nem isme-
retlen, akik ellátogattak a Semsey Andor Múzeumba és 
megnézték, a 2019 telén a „Nagyváradtól Párizson át Nagy-
váradig” című kiállítását.
A kiállítás előkészítői munkálatai során találkoztam először 
Hajdú Lászlóval, aki beszélgetéseink és közös munkánk so-
rán beavatott a gyűjtemény keletkezésének történetébe. 
Abban a kivételes lehetőségben volt részem, hogy a kiállí-
tás csomagolási munkálatai során két napot tölthettem a 
műgyűjtő, szokványosnak egyáltalán nem nevezhető ott-
honában. Azt lehet mondani, hogy a gyűjtemény nagysága, 
amivel szembesültem, már a lakhatást veszélyeztette. A 
falfelületek maximálisan kihasználva, mintha egy műterem 
galériában járna az ember. Az ott töltött idő alatt, a mun-
kálatok viszonylag lassan haladtak, ugyanakkor nagyon 
hasznosnak bizonyultak. Minden egyes kép lecsomagolása 
után gazdagabb lettem egy -egy történettel, a festőt és az 
adott képet illetően.  Ez az információ áradat folytatódott a 
kiállítás rendezése közben is. 
Amit Hajdú Lászlóról érdemes kiemelni. Tudatosan készült 
a nagyváradi gyűjtőmunkára, annak nem csak materiális 
volta, hanem a kulturális beágyazottsága és szellemi hátte-

re is érdekelte. Ezt is bizonyítja, hogy hosszas kutatómun-
ka, felkészülés után, 1993-ban Nagyváradra költözött. Ez 
az elkötelezettség, világos koncepció ahhoz hasonlítható, 
ami a régészeknek az „in situ”, vagy az antropológusok 
módszertanában a „jelen lenni”. 
Nagyvárad, huszadik századi festészetét kezdte el tudato-
san gyűjteni, így a század eleji holnaposoktól a kortársakig, 
nem elfelejtve a Nagyváradról elszármazott festők munká-
it. 
Már a 2019-es kiállításban is szerepelt Urszinyi Mária né-
hány tablóképe, de a jelenlegi önálló kiállítás ötlete is akkor 
fogant, amikor megemlítettem a gyűjtőnek, mennyire sze-
retem a grafikákat. Mint kiderült, több egyéni kiállítást is 
rendezett már a gyűjteményében található egész életműre 
kiterjedő anyagból, amelyben a festmények mellett, jelen-
tős grafikai anyag is szerepel. 
Ajánlom szíves figyelmükbe ezt a katalógust, amely a ki-
állítás megtekintése mellett, a benne közölt tanulmány és 
kritika segítségével közelebb visz Urszinyi Mária művésze-
téhez.
              Sári István 
   Semsey Andor Múzeum
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LÁTFOLYAMOK
Urszinyi Mária művészetéről

I.
Egy kép. Egy kép, amely önmagában festői inspiráció forrása 
lehetne. A festő az állványon fekvő vászon előtt áll, s valaki 
a háta mögött – a mecénás, a „testőr” és barát – a fekvőhe-
lyen ül és figyel és hallgat az iszonyú rendetlenségben. Az 
alkalom nem egyszeri, hanem gyakran ismétlődő, éveken át.  
Hogy rendhagyó e helyzet? A festőt olyannyira leköti az 
üresen álló vászonfelület, s az előtte fekvő festéktubusok 
sora, olyan izgalom lesz rajta úrrá a kinyomott festék lát-
ványától, színétől és szagától, a színek anyagiságba öltö-
zött illatától, hogy megszűnik körötte minden. Csak Ő van, 
az Én, a festék és a vászon, kopott ecset a kézben – az 
extázis létrejöttének éppen elégséges kellékei, előfeltéte-
lei. Ahogy fest, mintha az arc is aktív fizikai tevékenységet 
folytatna, mozdul és rándul, rezonál a képeseményekre.   
Így aztán eltűnik annak ismerete, tudata is, hogy nincs 
egyedül. Mert mintha tényleg egyedül lenne. Holott ketten 
– mégis egyedül. Mit gondol a festő, gondol-e egyáltalán 
bármit is, mikor heves egymásutánban kerül olajba, festék-
be az ecset vége, hogy nyomában kiüljön a vászonra az, 
ami bent van? S mit a szemlélő, a műveleteket figyelemmel 
kísérő? Egyedül vannak, mindketten egyedül. A közös fo-

lyó két partján. A hordozófelület gyorsan telítődik, a festék 
csurog és cseppen, de a gondját viselő kéz, az ecset, gyak-
ran a megfordított, amely kontúrokat húz: rendet, kompo-
zíciót teremt a látszólagos rendezetlenségben. „Kész van! 
Kész van!” 
A Hajdú László gyűjteményében szereplő, Urszinyi Mária ál-
tal jegyzett képek gyakran és nagy számban ilyen különös 
körülmények között születettek meg.
Konrad Fiedler A képzőművészeti alkotások megítéléséről 
című értekezésében arról elmélkedik, hogy lehetséges-e 
valóban mindent elmondani a művészet révén. Mint jelzi: „A 
művészi tudat sohasem lépi át az individuum határait, so-
hasem nyer tökéletes külső kifejezést. A műalkotás nem az 
individuum művészi tevékenységének összegzése, hanem 
töredékes kifejezése annak, amit teljességben nem lehet 
kifejezni.” És a befogadó, egy műalkotás szemlélője sincs 
könnyebb helyzetben, ha arra kérik, ossza meg benyomá-
sait, kösse a szavak fogalomhálójába esztétikai élményét. 
Maradéktalanul nem képes sem az alkotó, sem a befogadó 
megosztani önmagát.  
Így talán elhamarkodott volna Urszinyi Mária rendre 
ujjongva lezáró felkiáltása, hogy „kész van”? Urszinyi 

Mária eddigi életműve, benne az egyes alkotások és 
ezek egymással lazán-szorosan összefüggő rendsze-
re: rendhagyó módon közelébe érkezik annak, aminek 
mindenkori hiányát Fiedler szóvá teszi. A lehetséges 
teljességnek a lehetetlen terrénumában. Valami itt el 
van zárva, amit az alkotó meghökkentő nyíltsággal tere-
get ki lapjaira, vásznaira. Tudatának határait feszegeti. 
Máskülönben mi késztetné az alkotót az egyébként nyilván 
kevéssé objektiválható, inkább szubjektív megállapításra, 
az elragadtatott, ugyanakkor elégedetten nyugtázó kije-
lentésre, hogy a végére ért, mert előjött és lezárta, hogy 
kész van – a lezárhatatlan. Nem feltűnő, mégis drámai, 
katartikus, feloldó pillanat ez – persze annak feltételezett 
ismeretében, hogy mit jelenthet Urszinyi Mária számára a 
képalkotás, a művészi tevékenység maga.  
Egy alkotó témái, képtárgyai mélyen ülő dolgok. És mennél 
mélyebben ülepednek, terülnek el, természetesen annál ne-
hezebb feltárni, felnyitni, a vásznon vagy egyéb hordozófe-
lületen életre kelteni őket. Mármint jól artikulált, komponált 
egységben. Ennek sikere azt eredményezheti, hogy gaz-
dagabban és hitelesebben mutatkozhat meg valami, amit 
jobb híján és kissé kényszerűen művészetnek nevezünk. Mi 

több, a sikerrel végbevitt művelet némi fényt vethet arra is, 
ami előszólítatlanul a mélyben ragad. Mert a feltárás, a fel-
színre hívás, a műalkotássá formálás nemritkán eredmény-
telen vagy korántsem maradéktalan, töredékes, mint Kiefer 
jelzi. Ennek leginkább autentikus megítélője éppen az alko-
tó lehetne, ha legalább is önmagával szemben őszinte vagy 
kritikus, ha lehetséges volna mihez mérnie, hogy mennyire 
mélyre nyúlt, s az ott fellelt minőségeket milyen szakmai 
ismérvek szerint sikerült kompozícióba rendeznie. Egészen 
ritka esetekben: ez utóbbi kérdésnek vagy kétkedésnek 
indokolatlan felmerülnie, mert a létrejött alkotás hiteles-
ségéhez nemigen férhet kétség, miként kvalitásához sem.   
Ugyanis egészen ritka esetekben az emlékek, és hasonló-
képpen a személyiségbe mélyen gyökerezett képzeleti vá-
gyak, látomások, vagy csupán ezek töredékei: önkéntelen 
képesek felszínre emelkedni, felszálló ágba rendeződni, ha 
erre kellő alkalom nyílik. És úgy tűnik, Urszinyi Mária szá-
mára csaknem minden lehetőség ilyen, amikor vászon elé 
állhat. Mert ahogy a festék illata megcsapja orrát, kikerül-
hetetlenül az intenzitás tartományába érkezik, lép át. Ilyen-
kor vesznek kezdetet életének rövidre szabott, mert a képek 
befejezésével mindig megszakított extázis-pillanatai. 
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II.
Szokatlan az a dichotómia, amely az egyes képzőművészeti 
technikák alkalmazásához köti Urszinyi Máriát művészetét. 
Míg a grafikai tevékenység megnyugtatja, a festés egyene-
sen felajzza. Extázisban, szinte önkívületi állapotban fest, 
míg a rajz esetében inkább körültekintő, higgadt, noha nem 
mérlegelő. Ugyanis sosem merül fel kérdésként, hogy ép-
pen annak szükséges-e megjelennie a képfelületen, ami 
láthatóvá válik, csupán a kellő módon való lezárása, befe-
jezése foglalkoztatja. A „Kész!” kimondásának izgalma. E 
mondat kimondhatóságának ígérete mintha zsinóron húz-
ná az alkotások megszületését.
Grafikai alkotásai könnyed, bizonytalanságok nélküli, több-
nyire határozottan jegyzett egyvonalas rajzok. Nincsenek 
keresgélő, formák után kutató, így alkalmanként eltévedő 
vonalai. Mintha az alkotónak csupán az volna teendője, 
hogy előhívja és átmásolja, átírja valahonnan – a tudat-
ból vagy éppen a tudat alatti, tudattalan tartományból, 
a nehezen körvonalazható lélekállapot és lélekmozgás 
közegéből – azokat a képi sűrítményeket, képhalmazo-
kat, amelyek éppen felmerülnek, s amelyek már korábban 
leülepedtek, talán rögzültek is, de mégsem fixálódtak. 

Mert variabilitásuk mindig nyitott lehetőség. Önkéntelen 
és ösztönös kézmozdulatok nyomai lesznek rajzzá, nagy 
számban és meglepően rövid alatt. Azonban a látszólag 
mechanikus tevékenység mindig ötlettel, rajzi fantáziá-
val telítődik. A témaválasztásnak ugyan talán kevés sze-
rep jut, az alkotó mégis dönt éppen aktuális lelkiállapota 
függvényében, hogy mi kerüljön a hordozófelületre. A mű-
vészi allűr és modorosság, a kényszeresség, hogy műal-
kotás szülessen – evidensen marad távol e munkáktól, 
mint idegenség. Noha persze kényszeresen rajzol! Mivel 
formaérzéke, vonalkultúrája kiemelkedő, rendkívüli, gyak-
ran egyetlen vonallal hozza létre figuráit, motívumait. 
Rögzült, ám mégsem egészen fixált képi tartalmakra utal 
az a jellegzetes mozzanat, hogy ugyan nem szekvencia jel-
leggel, de visszatérő, ismétlődő formák és figurák és szitu-
ációk jelennek meg lapjain. Mindenekelőtt az Én, önmaga 
pozícionálása különböző viszonylatokban, szerepjátékok 
és kényszerszerepek formájában, mellettük arcképek és 
félaktok, a család, a műterem, szürreális látomások és áb-
rándok, mint valóság és fikció vegyülékei.
Grafikai alkotásai egyben kísérleti terepként is szolgálnak. 
Aktok és tanulmányrajzok, portrék, szürreális és kubista 

kompozíciók, néha életképek jelennek meg számosan, 
különböző technikák alkalmazásával (ceruza és szén, tus 
és akvarell), amelyeken a kontúrvonalak inkább dominán-
sak, s az erőteljesebben kontrasztos munkák ritkábbak. 
Urszinyi bátran mer élni az elhagyás balladisztikus eszközé-
vel (Önarckép, akv., 1989). Néhány felvetett vonallal, folttal, 
alkalmanként egyszerű körülrajzolással teret és testet imi-
tál, miközben a karaktert, egy helyzet atmoszféráját kivá-
ló érzékkel, szuggesztív kifejezőerővel teremti meg (Csók, 
akv.,?). Különösen izgalmasak azon munkái, amelyek a 
szimultaneitás jegyében fogalmazódnak képpé. Ilyenkor 
az alkotó különböző tér- és időrétegek szálait fogja egybe, 
egymás mellé és alá rendeli a sosem egzakt vagy vissza-
fejthető történetek összefüggéseit, miközben remény és re-
ménytelenség hierarchiáját prezentálja.  A Szürreális kom-
pozíció (tus, 1981) e tekintetben érzéki jelzése annak, hogy 
például a szerelem, amely mindig csak plátói, beteljesület-
len lehet, s ha beteljesülni látszó, akkor csupán ábránd. Az 
alkotás fölső harmadában megjelenő, a nőiséget és testisé-
get sugárzó, a vágyakozást befogadó, vulva-szimbólummal 
is hangsúlyozott tükörtest mint multiplikált önkép jelenik 
meg. Ríme-ellenpontja a kép alján tűnik fel: a kentaur és 

sellő képébe transzformált férfi és nő csupán évődhet egy-
mással, mert mintha éppen különneműségük vagy fajbeli 
identitásuk volna áthidalhatatlan gátja szerelmük betelje-
sedésének. S vajon az azonos időszakból származó Tenye-
res önarckép (tus, 1980 k.) a túlzón megnövelt, elhárítón a 
kép előterébe tolt tenyérrel: a szűzies elzárkózás jele volna? 
Egy korai, játékos kollázskísérlete (Önarckép, tus, akv., koll., 
1972) alig néhány vonással, eszköztelenül hív életre port-
rét. Az uralkodó narancsszín, amely a kitöltöttség és hiány 
rendezett találkozásaiban mutatkozik, a kollázsolt, önké-
nyesen megválasztott papírkivágat rajzolata és a háttérben 
feltűnő egyszerű növénymotívum, négylevelű lóherék cso-
portja: egyszerű képi esemény, mégis érzéki korresponden-
cia kiváltója. Plasztikus kompozíció, noha a pillanat műve.
Urszinyi grafikai alkotásai autonóm munkák, ám illusztráci-
ók abban az értelemben (jelen esetben tekintsünk el attól, 
hogy számos alkalommal jelentek meg szépirodalmi műve-
ket képekben továbbgondoló illusztrációi, újságokban grafi-
kái), hogy a személyes létezés képnapló-bejegyzései, ame-
lyek konkrét látványokkal és képzeleti elemekkel, álmokkal 
és vágyakkal, vágyódásokkal egyaránt telítettek. Jobbára 
figuratív, állapotmondó képek: emlékek és ábrándok, élmé-
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nyek és benyomások és testi-lelki érzetek lenyomatai vagy 
ezek töredékei, amelyek gyakran nonfiguratív motívumok 
kíséretében jelennek meg.

III.
Mintha mintája, „eredetije” is létezne Urszinyi Mária rajzai-
nak – és festett munkáinak úgyszintén. Mintha nem is műal-
kotásnak születnének meg, hanem a kéz táncaként, amit a 
lélek igazgat: egyszerűen rajznak, fatáblára és vászonra fes-
tett felületnek, amelyeket ismérvei nyomán és csak utóbb: 
alkotója és a befogadó is műalkotásként ismerhet fel. 
Festészete bizonyos tekintetben folyománya grafikai alko-
tásainak, azzal a lényegi különbséggel, hogy ezek esetében 
még szélesebbre tárja egyébként izolált világának képzeleti 
terét, amely képek halmazával, folyamával telített. Habitusát 
és gondolkodásmódját, ebből fakadóan alkotói tevékeny-
ségét is alapvetően határozza meg, hogy létezik egy belső 
színpada különböző terekkel és figurákkal, amely elől ha hir-
telen ellebben a függöny: képek születnek. Minden abban a 
formában, alakban válik képpé, ahogy már eleve benne él. A 
színpad mindig jelen, berendezett, de csak akkor nyílik meg, 
válik láthatóvá, ha rajzol, ha fest. E sajátos tényszerűség ad-

hat magyarázatot arra, miképpen születhetnek meg alkotá-
sai abban a tempóban, amely jellemző alkotói gyakorlata. S 
ez mutat rá arra is, hogy mi az ő valódi témája.
Festészetében a kompozíció létrejötte rendre elsődleges 
szempontnak bizonyul, s mellette háttérbe szorul, hogy a 
faktúra esetleg érdes, durva, vagy a figurák kidolgozottsá-
ga vázlatosan hat. Így nemritkán eldolgozatlan felületek 
jönnek létre, amelyek úgy is maradnak, mivel utólagos 
korrekcióra sosem kerül sor. Hiszen e korrigáló tevékeny-
ség éppen az új művek előhívásának idejét korlátozná. 
Az alkotások színvilágának rendkívüli gazdagsága sajá-
tos módon gyakran attól függ, hogy milyen festőanyagok 
állnak rendelkezésére. Példamesterének, Van Goghnak 
szellemében a sárga sokféle változatát használja fel, mel-
lette domináns a fehér, amelyből szűkös időkben is kike-
verheti, megjelenítheti gazdagon élő színkompozícióit.  
Festőmetódusa eredeti és jellegzetes. Határozottan és 
nyersen, ugyanakkor ízesen, foltokban és szélesen ára-
dó vonalakban, hosszan kifuttatott sávokban hordja fel a 
festéket. Pasztózus és plasztikus felületeket teremt, ame-
lyek markáns faktúrával tűzdeltek. E sajátosan felpakolt, 
felhúzott festék-konglomerátumból választja, bontja ki 

(akárcsak egy szobrász), hívja elő figuráit és jellegzetes 
motívumait. A szilárdabban elkülönülő karaktereket, formá-
kat gyakorta nem is az ecsetfarokkal, hanem a szárvéggel 
formálja, rajzolja meg (miként egy grafikus), olykor a visz-
szakaparás lehetőségével él, mint például az Esti séta Van 
Goghgal (o.v., 2006) című műve alkalmával. 
Az Életem (o.v.,2003), e rajzosan és szellősen telített, festett 
alkotás nem csupán dédelgetett álmok őrzője, de rálátást 
nyújt az Urszinyi-világ egészére. Az enteriőr állandó háttere 
képeinek. A világ teljessége a szobában, műteremben léte-
zik, minden ott történik meg, noha semmi sem mozog, senki 
sem változtatja helyét. Mindig minden állandó, állapotszerű.  
Urszinyi munkáinak gyakori témája családja, elsősorban 
jómaga és szülei hármasa, de önálló portrék és csoportké-
pek szereplőiként is. Édesanyja mindig szív-szájjal jelenik 
meg, édesapja kitüntető jegye kopaszsága, míg saját maga 
jobbára tátott szájjal, sajátos testtartásban, gyakran bizarr, 
zilált hajviselettel, jelen esetben „szobrászként” mutatkozik, 
utalva arra, hogy rövid ideig előbb szobrásznövendék volt, 
s csak utóbb lett festővé. A szeretett apa legfelül fekszik, 
olvasmányába merül, az édesanya a képből kifelé, nőiségét 
hangsúlyozva felénk tekint, mellette keretezett képben a 

lánytestvér tűnik fel. Az idillinek tűnő életképi jelenet talán 
legfontosabb, egyben aggodalomra okot adó mozzanata az 
a köralakzatba zárt szoborpár, amelyet az alkotó kezei egy-
szerre formálnak és védelmezőn fognak közre. Nem csu-
pán egy tárgyat, képpé vált szobrot óv, hanem egy világot: 
álmait és vágyait, szerelmet – létezésének egészét.
Egy másik alkotáson, kissé gunyorosan falra ragasztott 
plakáton, cirkuszi fellépők alakjában, hierarchikus elren-
dezésben jeleníti meg a család tagjait (A család (Cir-
kusz), o.f., 2003). A privát ikongráfiai jegyekkel felruházott 
szülők a kép alsó harmadában tűnnek fel, mint alapítók, 
középütt Urszinyi Mária bohóc szerepben, míg fönt az 
irigyelt lánytestvér és férje. A karakteralakítás, a színhasz-
nálat és ecsetkezelés jellegzetes példája az életműben.  
A Halmi emlék (2003. o. f.) képfelfogásában és kompozí-
ciójában meglepően modern jegyeket mutat. A falusi, ám 
elvonatkoztatott jelenet felidézése annak az időszaknak, 
amikor Urszinyi Mária egy rövid ideig tanárnőként dolgo-
zott Halmiban. A figurák elkülönülten, kapcsolati viszonyaik 
jelzése nélkül helyezkednek el a képsíkban: az emlékezés 
fűzi őket eggyé, az emlékező jelöli ki szimbolikus tartalmat 
hordozó pozíciójukat. A családképek ikonográfiai mozza-
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natai itt is elmaradhatatlanok, mellettük néhány szokatlan, 
groteszk mozzanat tűnik fel. E különös, szürreális-humoros 
momentumokkal átszőtt alkotáson az egykori kedves – ta-
lán a megfeneklett szerelem miatt? – egy lyukas lavórban 
lóg a levegőben. A kicsiny templom mellett álló fa koroná-
jában, az égi szféra közelében a fiatalon elhunyt unokatest-
vér, siket Sárika kiterített teste nyugszik. Az emlékezetben, 
amelynek megnyíló tere kép: így élnek mind együtt.
A történeti-történelmi tematika – talán a személyesen túl 
külsődlegesnek bizonyuló jellege miatt – csak egy rövid 
időszakra kötötte le Urszinyi alkotói figyelmét, az ezred-
forduló előtti évben. A Szent László legendák (o.v., 1999) 
című politichton alkotása, valamint hat táblaképe Rogeri-
us „Siralmas ének” (o.v.) című műve alapján: nem csupán 
kompozícióbiztonságát tanúsító, kiemelkedő darabok élet-
művében, de annak is példái, hogy milyen intenzíven képes 
azonosulni a történelmi eseményekkel, a megidézett figu-
rák történetével.
Az alig néhány bibliai tárgyú-ihletésű műve közül kiemel-
kedik a Zöldszemű Krisztus (o.v., ?) című alkotás, noha a 
narratívát némileg eloldozza bibliai kontextusától. A jelenet 
háttértelen, illetve tere meghatározhatatlan, hiszen nincs 

konkrét utalása annak, hogy a Koponyák hegyén járunk, 
noha így gondolhatjuk. Nincs, mert ez nem, vagy kevésbé 
lényeges. Az inkább fontos lehet, hogy a keresztrefeszí-
tés jelenetének háttéri színe uralkodón komor, mellette 
mégis meglepően élénk színesség jelzi magát – talán a 
közelgő feltámadás ígéretének jeleként. De addig: olyan 
közegben látszik állni Krisztus alakja, amelynek helyszíne 
a bárhol, időpontja a bármikor, személye a bárki, aki a föl-
di mindennapok világába, körülményeibe van felfeszítve. 
A kiszolgáltatottság embere, akit függő helyzete ellené-
ben is a kiterítettség határoz meg – jelzik a szélesen és 
tehetetlen széttárt ujjak és kezek, a beléjük ütött szegek.  
Az alkotó hétköznapivá fosztja a szakrális történést, ám 
Krisztus szemei révén vissza is vezeti adekvát közegébe. 
A figura elkomorodó arcán, a leeső szájszegletekben nincs 
nyoma vádnak. Megengedőn és belenyugvón inkább az iste-
nember kérdése húzódik meg bennük, ahogy a szemek mé-
lyen ülő, kétségbeesett, kiszögelten ponttá sűrűsödő zöld-
jében is: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”
Valahol, benne vagy általa: már eleve minden készen áll, 
berendezve, s amikor a függöny ellibben, már csak az a 
kérdés, hogy melyik színpadi jelenet kerül éppen terítékre, 

a pillanatnyi hangulat vagy lelkiállapot mire kíváncsi legin-
kább. Ez fog állni, megjelenni a képen. És Urszinyi Máriának 
sok jelenetre, megjelenésre kész, még szunnyadó képe van. 
Egy részük már látható, hiszen képpé lett, sok más meg 
várakozik, hogy alkotójuk sort kerítsen rájuk: hogy képpé 
tegye azt, ami egyedül hozzá tartozó. Esetében pontosan 
érthetjük Heidegger szavait, amikor arra utal, hogy a mű 
eredete a művész, a művész eredete pedig a mű, és azt is, 
hogy kettejük közös eredete, viszonya és korrelációja az a 
valami, amit művészetnek nevezhetünk.  
Urszinyi Mária azt említi, hogy mindenkitől tanult, de 
senkit sem tudott követni. Kiváltképpen kedvelt alko-
tóitól, a példaként tekintett Van Goghtól, s a román 
festészet mesterétől, Ion Tuculescutól. De követni…ho-
gyan is tehette volna? Hiszen akkor éppen attól a láto-
másfolyamtól kellett volna megválnia, amely nemhogy 
élete szerves része, de létezésének gyökere, értelme. 
Művészettörténeti kategóriákkal, iskolás vagy stílusirányza-
tos besorolásokkal érdemtelen közelíteni műveihez. Mind-
egyikből kicsit kilógna, mert „urszinyis”. Persze nyilván exp-
resszív, hisz milyen is lehetne más az a festő, aki ösztönö-
sen és öntörvényűen, extázisban, tehát keresetlen indulattal 

fest, mihelyt vásznat és festéket lát. Hogy az ifjúkorában 
feltárt skizofrénia kizárólagos következménye volna a mű-
vek ilyenformán történő megjelenése – kétségesnek tűnik. 
Hogy ez befolyással van alakulásukra, hisz nincs hatás ok 
nélkül – valószínű. De talán helyesebb úgy tekinteni művei 
felé, mint a valóságoson túl egy másik, személyes és izolált 
világra. Ez a hely, ez a tér: az otthona. Párja a néhány négy-
zetméternyi felület, amelyen kétségtelen eredetiségben és 
önkéntelen impulzusok nyomán jelennek meg alkotásai.
Képein nem más tűnik elő, mint ami van, éjszakáiban és 
nappalaiban, mint ami privát közegében – kikerülhetetlenül 
és megfellebbezhetetlenül van jelen. Talán éppen ezért, e 
kitérhetetlen ellenében öltöznek alkotásai a látomások eny-
hítő, megszépítő köntösébe.
Plinius intését, amelyet Nagy Sándor udvari festőjétől, Ap-
ellésztől idéz, hogy egy nap se múljék el vonás nélkül (Nulla 
dies sine linea), azaz hogy minden napnak meglegyen a fel-
adata: Urszinyi Mária nemhogy komolyan veszi, de nélküle 
nem is tudna létezni. Egy alkotásán ez a felirat áll: Dolgozni 
és imádkozni kell!
    Balázs Sándor
        műkritikus
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12 13
Műterem
2003
olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett

Önarckép palettával
2003

olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett



14 15
Gyógyszerész
2004
olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett

Fürdőzők
2003

olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett



16 17
Apukám újságot olvas
2004
olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett

A váradi piac holdfényben
2006

olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett



18 19
Zöldségek és gyümölcsök
2004
olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett

Hegedűs a háztetőn
2004

olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett



20 21
Váradi polgárok
2004
olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett

Halmi emlék
2003

olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett



22 23
A család (cirkusz)
2003
olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett

Lányok naplementében
2004

olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett



24 25
Szobám, éjszaka
2004
olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett

Kis éji zene
2004

olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett



26 27
Van Gogh portré
2004
olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett

Van Gogh
2003

olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett



28 29
Van Gogh napraforgók
2003
olaj, fa  |  75×75 cm  |  jelzett

Önarckép
2007

olaj, vászon  |  60×50 cm  |  jelzett



30 31
Életem
2003
olaj, vászon  | 50×60 cm  |  jelzett

Kalapos nő
2003

olaj, kartonlemez  |  60×40 cm  |  jelzett

Szülőházam
1998

olaj, vászon  |  50×40 cm  |  jelzett

Piros fantázia
2003
olaj, kartonlemez  | 59×40 cm  |  jelzett



32 33
Ezüst part
2008
olaj, vászon  | 70×50 cm  |  jelzett

Szüleim
1994

olaj, farost  |  60×39 cm  |  jelzett

Esti séta Van Goghal
2006

olaj, vászon  |  70×50 cm  |  jelzett

Szobabelső
2004
olaj, vászon  | 64×54 cm  |  jelzett



34 35
Portrék és napraforgók
2007
olaj, vászon  | 40×60 cm  |  jelzett

Zöldszemű Krisztus
?

olaj, vászon  |  70×50 cm  |  jelzett

Apa és lánya
2007

olaj, vászon  |  40×60 cm  |  jelzett

Családi enteriőr
2007
olaj, vászon  | 50×70 cm  |  jelzett



36 37
Önarckép gyöngysorral
2007
olaj, vászon  |  70×50 cm  |  jelzett

Nemzetközi kórus
2008

olaj, vászon  |  50×60 cm  |  jelzett

Önarckép palettával
2007

olaj, vászon  | 70×50 cm  |  jelzett

Ecce homo
2008
olaj, vászon  | 50×60 cm  |  jelzett



38 39
Önportré táncoló lovakkal
2007
olaj, vászon  |  40×60 cm  |  jelzett

Művész és világa
1999

olaj, vászon  |  54×65 cm  |  jelzett

Judith és a vének
2007

olaj, vászon  | 40×60 cm  |  jelzett

A szerelmes menyasszony
2007
olaj, vászon  | 70×50 cm  |  jelzett



40 41
A színésznő
?
olaj, farost  |  25×40 cm  |  jelzett

Csaba királyfi csillagösvényen
1999

olaj, vászon  |  100×108 cm  |  jelzett

Falu
1978

olaj, vászon  | 27×58 cm  |  jelzett

Virág csendélet
2007
olaj, vászon  | 60×50 cm  |  jelzett



42 43
Virág csendélet
1980
olaj, farost  |  40×30 cm  |  jelzett

Ebéd a kertben
2003

olaj, vászon  |  46×38 cm  |  jelzett

Akt
1989

olaj, farost  | 40×30 cm  |  jelzett

Cím nélkül
1992
olaj, farost  | 40×30 cm  |  jelzett



44 45
Rogerius „Siralmas ének”
1999
olaj, vászon, kasír  | 100×70 cm  |  jelzett

Rogerius „Siralmas ének”
1999

olaj, vászon, kasír  | 100×70 cm  |  jelzett

Rogerius „Siralmas ének”
1999

olaj, vászon, kasír  | 100×70 cm  |  jelzett

Rogerius „Siralmas ének”
1999
olaj, vászon, kasír, fa  | 100×70 cm  |  jelzett



46 47
Kubisztikus formák
1970
tus, papír | 21×29,7 cm  |  jelzett

Álló akt
1970

tus, akvarell | 29,7×21 cm  |  jelzett

Kubisztikus formák
1970

tus, papír  | 29,7×21 cm  |  jelzett

Zudor János költő önarcképe
2010
vegyes technika | 42×30 cm  |  jelzett



48 49
Táncoló pár
1976
tus, akvarell, vegyes technika | 30×21 cm  |  jelzett

Önarckép
?

szén, akvarell | 29,7×21 cm  |  jelzett

Önarckép
1989

akvarell | 29,7×21 cm  |  jelzett

Akt
?
tus, akvarell | 29,7×21 cm  |  jelzett



50 51
Csók
?
akvarell, papír | 29,7×21 cm  |  jelzett

Rajzoló akt
1968

szénrajzok | 29,7×21 cm  |  jelzett

Önarckép tükör előtt
?

akvarell, papír | 29,7×21 cm  |  jelzett

Tenyeres Önarckép
1980
tus, papír | 29,7×21 cm  |  jelzett



52 53

71 2990 Bittenbinder János rajza UM-ról szénrajzok 1967. 49,5x34,5 cm jelzett
72 2994 Freskóterv (Pátria mozi) akvarell p.  10x61 cm jelzett
73 3005 Szent László legendák olaj, vászon, kasfa, 1999-2000 270x300 cm jelzett

Figurális kompozíció
?
tus, papír | 9×17 cm  |  jelzett

Önarckép
1976

szénrajzok | 50×35 cm  |  jelzett

Műteremben
?

tus, papír | 22×30 cm  |  jelzett

Önarckép
1972
tus, akvarell, kollázs | 50×35 cm  |  jelzett



54 55
Freskóterv (Pátria mozi)
?
akvarell | 10×61 cm  |  jelzett

Bittenbinder János rajza UM-ról
1967

szénrajzok | 49,5×34,5 cm  |  jelzett

Szent László legendák
1999-2000

olaj, vászon, kasfa | 270×300 cm  |  jelzett



ROMÁNIAI FESTÉSZET
A XX. SZÁZAD ELSŐ ÉS MÁSODIK FELÉBŐL

Emilia Suciu galériája
Kritikus: Rainer René Müller

Urszinyi Mária 1949-ben született Nagyváradon, előbb a 
Nagyváradi Népfőiskolán, majd a Kolozsvári „Ion Andrees-
cu” Képzőművészeti Főiskolán tanult. Ma Nagyváradon él 
és dolgozik. Szerény leírása ez egy olyan művésznőnek, aki 
a legközvetlenebb erővel és „torzítatlanul”, teljes természe-
tességgel fest, ha az alkalomszerűen felbukkanó tiszta aka-
démizmustól eltekintünk.
1988-as akvarellje szerény 30x21 cm-es méreteivel villám-
szerűen jeleníti meg az individuális eredetiséget és közvet-
lenséget, amelyet a művészetben újra és újra megtalálunk, 
és amely a saját útjukon járó művészek és művészi szemé-
lyiségek sajátja. A jelen oldalon szereplő gondolatok kidol-
gozása közben hirtelen a Louis Soutter neve ötlött fel, aki-
nek a művei hasonló formális közvetlenséget közvetítenek.
Itt, Urszinyi Máriánál a nagy portrékhoz hasonlóan egy nő 

arcképét látjuk, amely szinte betölti a vásznat, a vállak, mint 
magas mellek jellegzetesen előre állnak, szinte az áll alatt 
elfordítva. Az akvarell a legfinomabb visszafogott színe-
zéssel, néhány apró kék és piros hangsúllyal, az átfestett 
felületen láthatóan eleven. Sajátos módon, az egész port-
ré-kialakítás időtlenül, de elevenen és kortársként hat, de 
ugyanakkor egy monografikus ikonológiai hatása is van, 
úgyhogy a kifejezést tekintve történeti formák bukkannak 
fel, melyek lapidárisan a „Nő portréját” dokumentálják. Való-
jában: itt szeretetteljesen tárnak elénk egy dokumentumot. 
A nonkonformista, kissé ironikus vagy szellemes elhelyezé-
sű aláírás, alul jobboldalt, nagy méretével, úgy néz ki, mint 
egy ékszer vagy éppen egy személyes arabeszk. Komoly-
ság és vidámság, de visszafogott védekezés is megjelenik e 
„közelség dokumentumában”.

Ennek a katalógusnak a 168. és 169. oldalán is látható két 
Urszinyi Mária alkotás: egy cirkuszi jelenet és egy portré. 
A cirkuszi jelenet úgy hat, mint James Ensor visszatérése. 
Rafinált, nem tudatosan ható egyszerűséggel kerül bemuta-
tásra a két figura egy színpadtérben, melynek térhatása ke-
vésbé a perspektivikus szervezés által jut kifejezésre, sokkal 
inkább egy egyszerű, foltszerűen felfestett színezéssel, ame-
lyet a primér színek, sárga, piros és kék határoznak meg. A 
két alak nagy lendületű gesztusokkal uralja a képteret, még-
pedig oly módon, hogy előtérben – a mozdulataik által egy 
kép-diagonális jön létre, amelyből a színezés szándékosan 
nem jelképes használata mellett is egy gyorsaság tűnik fel 
a kép cselekményében. A motívum realisztikus használata 
mögött vagy alatt lényegében egy tárgy nélküli, dinamikus 
színkompozíció található, amely kifejezetten vonzó.

A „Molnár Judit portréja” ugyancsak foltszerű, domináns 
piros-variációs alaphangulatú, statuáris lendületű alkotás. 
Egy sajátos kapcsolat áll fenn a mindennemű individualizá-
cióról való lemondás és a személy nélküli arc általános ér-
vényűsége között, mely időtlen, mint egy festmény, egy át-
tetsző maszk, egy távoli mozaik vagy egy ravennai üdvözlet.
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58 59

A hátsó borítón:
Judit és a vének

2007
olaj, vászon  |  40×60 cm  |  jelzett
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