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Najmányi László

SPIONS
Nyolcadik rész

„You’re too old to lose it, too young to choose it

And the clocks waits so patiently on your song”

David Bowie: Rock’n’Roll Suicide1

H e l y b e n j á r á s  h é t m é r f ö l d e s  c s iz m á b a n

• A Molnár Gergely kódnevű kémmel történt megismerkedésem életem egyik 

különösen turbulens, több síkon zajló szakaszában történt. Visszatekintve úgy 

tűnik, mintha egyszerre tucatnyi, igen aktív ember egymásra ritkán rímelő életét 

éltem volna. Annyi párhuzamos eseményről fogok beszámolni a következőkben, 

hogy az érthetőség érdekében kénytelen leszek előre-hátra ugrálni az időben.

1971 nyarán, 51 éves korában meghalt apám. Az 1957-es bebörtönzése okozta 

betegség vitte el2. A korábban általános iskolában tanító, majd rokkantnyugdíjas 

anyámra hárult két egyetemista gyermeke eltartása. Apám régi barátja, Forgó 

László szegedi mérnök tanulmányaink befejezéséig havi 1000 Ft-tal támogatott 

bennünket. Nyaranta dolgoztam. Egyetemi és egyéb költségeimet a vízügytől, 

apám érdemeire való tekintettel kapott havi párszáz forintnyi ösztöndíjból3 és 

házilag barkácsolt tranzisztoros készülékek eladásából fedeztem.

Apám halála után kezdtem el komolyabban foglalkozni a képzőművészettel és  

az írással. Tagja lettem a Műszaki Egyetem Irodalmi Alkotókörének. Az egyetemi 

újságban megjelent írásaim és alkotóköri tevékenységem miatt ekkor kerültem 

először az állambiztonsági hatóságok látókörébe. Az Alkotókört vezető, az egye-

temi KISZ Bizottság által kinevezett külsős tanárok közül többen jelentettek 

rólunk az állambiztonságnak. Egyikük, jó barátnak álcázott, állandóra rám állított 

megfigyelőként levelezésünk révén az emigrációm után is figyelemmel kísérte 

tevékenységemet. Minden érdekelte, munkásságom nagy rajongójának mutatta 

magát. Gyakran előfordult, hogy késő éjszaka is felhívott, hogy gratuláljon szín-

házi előadásomért, vagy valamelyik, kéziratban megkapott írásomért. Gyanússá 

akkor vált, amikor a „rendszerváltozást” követő években hirtelen teljesen meg-

szűnt az érdeklődése. 

Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején a Kex és a Mini koncertjeire, és 

lányokkal ismerkedni a budai Ifjúsági Parkba jártam. Többször előfordult, hogy 

az Ifiparkot vezető ávós, Rajnák László részeg különítményesei gumibotokkal 

támadtak a fiatalokra.4 Általában valamelyik ismerősöm révén, vagy más ügyes-

kedéssel sikerült belógnom a koncertekre, ahonnan, mivel gyakran még villa-

1  Az 1972-es Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (Ziggy Stardust és a Marsi 
Pókok tündöklése és bukása) című albumról: „Túl öreg vagy, hogy elveszítsd, túl fiatal, hogy válaszd / 
És az órák olyan türelmesen szolgálják ki a dalodat” (NL fordítása).
2  Apám jogtalan bebörtönzéséért a rendszerváltozás után 9 ezer forint kárpótlást kaptunk az 
államtól. A bebörtönzése következményeként történt korai halálát az illetékesek nem ítélték 
kárpótlással kompenzálandó eseménynek.
3  Az ösztöndíj fejében vállaltam, hogy mérnöki diplomám megszerzése után annyi ideig dolgozom  
a vízügynél, ahány hónapig az ösztöndíjat kaptam. Így történt, hogy egyetemi tanulmányaim 
befejezése után néhány hónapig a Vízügyi Kiállításrendező és Dokumentációs Irodánál dolgoztam.  
A második munkanapon már tetemes késéssel érkeztem munkahelyemre. Néhány hét után már csak 
délután jelentem meg, lebonyolítottam pár telefont, aztán elhúztam. Sikerült teljesen lezüllesztenem 
a munkatársaimat. A férfiak hosszú hajat és szakállt növesztettek, a lányok egyre rövidebb szoknyák-
ban jártak, a blokkolóórát pedig ellopta valaki. Közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonyom 
1972 decemberében. Főnökeim bizonyára sejtett0ék, hogy ha továbbra is a vízügy alkalmazásában 
maradok, a legközelebbi nagy árvíz idején biztosan át fogom szakítani valamelyik gátat. A kifizetett 
ösztöndíjat szerencsére nem kérték vissza. 
4  1970 júliusában tanúja voltam, ahogy egy Kex koncerten ismerősömet, Rajk Lászlót és őt védelmező 
barátnőjét, Szűts Zsuzsát Rajnák emberei véresre verték. Áldozatukat, Rajk Lászlót hatóság elleni 
erőszakkal vádolták meg. A vádat Rajk keresztapja, apjának egyik gyilkosa, Kádár János utasítására 
ejtették. „Nem akarok még egy Rajk-pert!”, mondta a diktátor. Rajnák és emberei ellen nem indult 
eljárás. Később sikkasztás miatt távolították el az Ifjúsági Park éléről.

mosjegyre sem volt pénzem, többnyire gyalog 

jutottam haza. Ekkor ismerkedtem meg a kort 

meghatározó független művészekkel, Halász 

Péterrel, St. Auby (Szentjóby) Tamással, Erdély 

Miklóssal, Hajas Tiborral, Balaskó Jenővel, Cseh 

Tamással. Amikor barkácsolt rádióim eladásából 

pénzhez jutottam, a Kárpátia, Erzsébet és Ádám 

sörözőkben töltöttem az estéket. Egyetemi 

tanulmányaim a végükhöz közeledtek, a vizsgák 

egyre nehezebbek lettek. Erre az időre esett a 

Chemolimpex klub építése is, az Astoria sarkon 

lévő nyilvános vécéből nyíló pincelabirintusban.5

* * * 

1971. július 16–17-én életemet megváltoztató 

élményben volt részem. A beszélőművész Dixi 

javaslatára megtekintettem a Kassák-ház Stúdió 

Gyors változások6 című előadását a zuglói Rózsa-

völgyi Parkszínpadon. Kifejezetten irtóztam a 

színháztól akkoriban, pontosabban az államilag 

bőkezűen támogatott, hivatalos magyar szín-

házak előadásaitól. Zavart az arctalan, maníros, 

élettelen, groteszk módon túlfizetett és ajná-

rozott, érzelmeket imitálni igyekvő színészek 

állandó ordítozása, a pátosz, az öblögető beszéd-

stílus, az esztétizálás, a résztvevők megható-

dottsága, hogy ők most művészetet művelnek. 

Mintha retardált gyerekek produkálták volna 

magukat retardált gyerekekből álló közönség-

nek, a retardált gyerekek bája, meglepetéseket 

eredményező mássága nélkül. A független kép-

zőművészet, irodalom, zene sokkal korszerűbb, 

életközelibb volt, mint a 19. században ragadt, 

de annak romantikus eleganciáját rég elvesztő, 

poshadt, hivatalos magyar színház. Külföldön 

még nem jártam, a valóban élő színház ottani 

példáit nem ismertem. Olyan színház, amelynek 

az előadásait szívesen látogatnám, csak a képze-

letemben létezett. Foglalkoztatott a színházala-

pítás gondolata, de nem tudtam, hogyan induljak 

el. A Rózsavölgyi Parkszínpad nézőterén helyet 

foglalva az első élményem Halász Péter nagy-

anyja7 volt, aki az egész előadás alatt a színpad 

jobb oldalán elhelyezett széken ült, félig háttal a 

nézőtérnek. Magas, egyenes tartású, idős hölgy, 

kardigánban. Rendkívül fegyelmezetten figyelte 

5  Erről a projektről a SPIONS sorozat ötödik fejezetében 
írok részletesen.
6  Teljes cím: GYORS VÁLTOZÁSOK TÁVOLI TENGEREK ÉS 
MESSZI TÁJAK VONZÁSÁBAN avagy EGY SÁRKÁNY 
ZAKLATOTT SIKOLTÁSA, MELYET ELNYOMOTT A VILLÁMCSA-
PÁST KÖVETŐ MENNYDÖRGÉS A SZÓ TIBETI ÉRTELMÉBEN
7  Halász Péter és Seth Tilleth 1989-ben She, who was once 
the helmet maker’s beautiful wife (Ő, aki egyszer a 
sisakkészítő gyönyörű felesége volt) címmel darabot írt a 
Nagymamáról, amelyet később Magyarországon is többször 
bemutattak. Én 1992-ben, New Yorkban, a Performing 
Garage-ban láttam a gyönyörű előadást, amelynek címét 
Halász Péter Auguste Rodin 1887-ben készített Az öreg 
kurtizán című szobra alcímének átvételével — Celle qui fut la 
belle heaulmière — adta. Rodin a szobor alcímét François 
Villon Les Regrets de la Belle Heaulmière című verséből 
kölcsönözte. Az általam látott előadásról 1992. június 18-án 
D.J.R. Bruckner tudósított a The New York Times-ban: 
http://squattheatre.com/articlepeterhalasz02.html
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a színpadon történteket, a szereplők lassú „fel-

úszását” a darab elején, a kinyíló szekrények-

ben megjelenő Káma Szútra jeleneteket, a darab 

végén az óriási sárkányt. Később megtudtam, 

hogy a darabot Bob Wilson színháza inspirálta, 

amelyet a franciaországi Nancyban fellépő Kas-

sák-ház Stúdiónak néhány hónappal korábban 

sikerült megismernie. A színpadon ülő nagyma-

mán és a magyar színházakban sohasem látott 

merészségű jeleneteken, stíluson kívül a szerep-

lők különleges egyénisége fogott meg a legjob-

ban. Nem „játszottak” a szó magyar színházi 

értelmében, hanem feladatokat hajtottak végre. 

Egyszerűen jelen voltak, a lényükből sugárzó 

titkokkal együtt. Fókuszált színpadi jelenlétüket 

figyelve rájöttem, hogy tervezett színházamhoz 

nem színészekre van szükségem, hanem érdekes, 

hiteles, megkomponált, fegyelmezett emberekre. 

Fél évvel később, a Műegyetem Vásárhelyi Pál 

kollégiumában rendezett kiállításom8 apropó-

ján, ilyen munkatársak magam köré gyűjtésében 

reménykedve alapítottam meg a Kovács István 

Stúdiót.9 A kiállítás-megnyitón a Valentino, jöjj vár 

Mexico című, zenés darabomat mutattuk be, ora-

tórium-szerű előadásban. Azt hiszem, ez volt az 

első darab Magyarországon, amelyben rockzene 

szólalt meg. A második bemutatóra — Grigoríj 

Jefimovics Raszputyin élete és szerencsétlen halála 

— 1972 márciusában, a Ganz-MÁVAG Művelődési 

Központban (a későbbi Fekete Lyuk helyszíne) 

került sor. A társulat szándékosan semmitmondó 

nevét az illetékesek nem engedték használ-

nunk10. Soós Imre Irodalmi Színpadként léptünk 

fel. A bemutató után hatósági nyomásra kirúgtak 

bennünket a Ganzból. Az intézményben dolgozó 

Papp Tamás és Eperjessy Katalin szolidaritásból 

csatlakoztak társulatunkhoz, amelynek hamaro-

san tagja lettek a Molnár Gergely és Eörsi Katalin 

kódnevű kémek is. Legenda című, következő elő-

adásunkban már főszerepet játszottak.

A fentebb vázolt, az élő színház lényegére 

vonatkozó, alapvető felismeréseken kívül két 

tényező gyakorolt nagy hatást a Kovács István 

Stúdió stílusának, formavilágának, művészi 

koncepciójának kialakulására. Nem próbál-

hattunk, mert ha próbálni kezdtünk egy-egy 

darabot, a társulatba beépített spiclik jelenté-

sei nyomán a hatóságok nem engedélyezték az 

előadást. Továbbá soha nem tudhattam, hogy 

kikre számíthatok.11 Bár a Stúdiónak tucatnyi 

tagja és legalább ugyanannyi időnként felbuk-

8  A kiállításról a SPIONS sorozat 5. részében számoltam  
be részletesen.
9  http://www.freewebs.com/wordcitizen19/
10  Később kiderült, hogy az 1949-ben kivégzett bolsevista 
politikus, Rajk László fiát (aki 1973-tól a Stúdió kültagja lett) 
a hatóságok ezen a néven adták be az árvaházba.
11  A magyarok egyik, mindmáig fő jellemzője a rabszolga-
mentalitás. A rabszolga álnok, kiszámíthatatlan, megbízha-
tatlan. XIV. Lajostól származik a mondás: „A pontosság  
a királyok udvariassága”. Nos, a magyarok biztosan nem a 
királyok népe ebből a szempontból sem.

kanó kültagja (például Rajk László és építész barátainak köre) volt, a rendsze-

res megjelenést rajtam, feleségemen, Papp Tamáson és Eperjessy Katalinon 

kívül senki sem érezte magára nézve kötelezőnek. Azt sem érezték fontosnak, 

hogy előre tájékoztassanak tervezett távolmaradásukról. Így csak az előadások 

estéjén tudtam meg, hogy ki vállal részvételt az adott darabban. E két ok miatt 

szinte minden darabunkat narrációra építettem, és úgy írtam meg, hogy egy-

szerre csak pár, bárkivel behelyettesíthető ember legyen a színen. A narráció 

nemcsak a darabok történetét vitte, hanem a szereplőknek szóló instrukciókat 

is tartalmazta. Így a közreműködőknek csupán a hangszórókból elhangzó narrá-

cióra kellett figyelniük ahhoz, hogy tudják, mikor, mit kell csinálniuk a színpa-

don. A darabokat a bemutatók helyszíneinek adottságaira írtam, így ritkán volt 

szükségünk díszletekre. Beszélt, megtanulandó szövegeket nem alkalmaztam, 

és nagy teret adtam a technikai megoldásoknak, a sztereó hangfelvételekből 

adódó dramaturgiai lehetőségeknek, filmvetítéseknek, szcenikai trükköknek.12 

A Molnár Gergely és Eörsi Katalin kódnevű kémek általában késve érkeztek, ha 

12  L.: Schuller Gabriella: Najmányi László és a Kovács István Stúdió — A magyar neoavantgarde hangjai 
(Balkon, 2007/6)
http://www.balkon.hu/2007/2007_6/01najmanyi.html 

A Grigoríj Jefimovics Raszputyin élete és szerencsétlen halála című előadás plakátja  
(Plakátterv: Najmányi László, 1972)
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megérkeztek egyáltalán az előadásokra13. Ezt 

a szokásukat be is építettem A kaland című, az 

újpesti Derkovits Gyula Művházban, 1973 őszén 

bemutatott darabba.14 Késéseik, távolmaradá-

saik ellenére, Papp Tamás, Magos György15 és 

Orsós Györgyi mellett ők voltak a legfontosabb 

szellemi partnereim az 1976-ig működő Stúdi-

óban. A többiek — fénykorában a Kovács István 

Stúdió belső és külső tagsága az 50-et is elérte 

— inkább amolyan Magányos Szívek Klubjának 

tekintették vállalkozásunkat. Vonzotta őket az 

akció, az együttlétből, a valahová tartozásból, 

néhányunk kreativitásából nyerhető energia, 

illetve szerelmi partnereket kerestek. Szelle-

mileg semmit sem adtak a közös projekthez, 

furkálódtak, áskálódtak, vádaskodtak, kritizál-

tak. Nem sokkal a Stúdió megalakulása után, 

1972 őszén, első vidéki fellépésünk során tör-

tént egy számomra rémálomszerű eset, amely 

alapvetően megváltoztatta a demokráciáról 

és az emberi természetről vallott felfogáso-

mat. Diákszállóban, közös szobában alud-

tunk. Az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy 

munkatársaim lefognak, pokrócba tekernek 

és elkezdenek verni, miközben röhögve azzal 

vádolnak, hogy saját karrierem előremozdí-

tása érdekében kihasználom őket. Végül Papp 

Tamás mentett ki karmaik közül, rájuk paran-

csolva, hogy hagyják abba az őrületet. A Molnár 

Gergely és Eörsi Katalin kódnevű kémek nem 

voltak jelen a támadásnál. Fizikai erőszakra 

többé nem került sor, de az áskálódás, vádas-

kodás folytatódott. Az alkotási folyamatban 

továbbra is jórészt egyedül maradtam, noha az 

álmom egyenlőkből álló, valódi alkotóközösség 

megteremtése volt. Több tucatnyi előadás jött 

létre az évek során — minden darabot csak egy-

szer adtunk elő —, de egyre inkább meguntam 

a megbízhatatlan, szellemileg lusta, zavaro-

dott társaságot, a tényt, hogy mindig helyet-

tük kellett gondolkodnom. A Molnár Gergely 

kódnevű kém megpróbált részvételükkel egy 

Micimackó ihlette darabot színpadra állítani, 

de a társulat hangadói szabotálták a projektet, 

annyira utálták a velük ellentétben fegyel-

mezett, fókuszált, mindig tiszta és elegáns 

barátomat. A császár üzenete című BBS filmem 

elkészülte után feloszlattam a Stúdiót. Fele-

ségemmel, a Molnár Gergely és Eörsi Katalin 

kódnevű kémekkel, Papp Tamással, Rész István 

festőművésszel és Béres János fotóművésszel 

1976 őszén létrehoztuk a Donauer Video Family 

Without Video & Friends16 nevű rock-színházat,  

13  Ez volt az egyetlen tulajdonságuk, amelytől viszolyog-
tam.
14  Egy ponton kinyílt az előadóterem ajtaja, bejött a Molnár 
Gergely kódnevű kém egy bőrönddel. „Elkéstem”, mondta, 
majd keresztülment a színen és kiment a másik ajtón. Az ese-
ményt a Narrátor hangszóróból érkező hangja a történések-
kel párhuzamosan is leírta.
15  A Magyar Rádió dramaturgja, későbbi alelnöke.
16  http://www.freewebs.com/wordcitizen15/donauer.htm

amelyből egy mutációs állomás (Donauer Arbeiterfamilie Ohne Arbeit) után 

kinőtt a Spions.

* * *

1972 telén és tavaszán hosszú, kellemetlen hónapokat töltöttem az Őrségben, 

ahol a szántóföldek iszapját dagasztva a szinte folyamatos esőzésben diploma-

munkámon (mezőgazdasági területek alagcsövezése) dolgoztam. Állandó fogfá-

jásoktól gyötörve mocskos munkásszállókon laktam. A környék abban az időben 

határsávnak számított, csak különleges engedéllyel lehetett belépni, és rendsze-

resek voltak az igazoltatások. Pénzem kevés lévén hónapokig minden nap ugyan-

azt, sertésmájkrém konzervet és kenyeret ettem. Fogfájásomat olcsó, pokoli ízű 

rummal próbáltam csillapítani, amely időlegesen tompította ugyan a fogfájást, 

de szörnyű fejfájást okozott. Fogorvoshoz csak a diplomamunkám elkészülte 

után volt időm elmenni.

A Vásárhelyi Pál kollégiumban rendezett kiállításom nyomán, 1972 tavaszán kezd-

tem el díszlettervezői megbízásokat kapni. Először Valló Péter Ódry színpadi és 

veszprémi előadásaihoz és Jeles András vizsgafilmjéhez terveztem díszleteket, 

aztán — mivel azon kevés tervezők egyike voltam, akik műszaki rajzokat is tudtak 

készíteni, illetve mert az addig alkalmazott festett hátterek helyett építészeti 

struktúrákban, nem színházi rutinból fakadó megoldásokban gondolkodtam — 

gyorsan bővült megrendelőim köre. A következő hét évben, emigrációmig több 

mint 120 színházi és filmdíszletet terveztem. Az ország szinte valamennyi szín-

háza mellett a Filmgyárban és a Televízióban is dolgoztam. Kezdetben filléreket 

fizettek, de ahogy nőtt az ázsióm, ahogy észrevették, hogy megbízhatóan, min-

dig határidőre teljesítek, a honoráriumok is növekedtek. 1974-től a díszletterve-

zéssel keresett pénz már fedezte a megélhetési költségeimet, sőt a színházaimat 

is jobbára ebből működtettem.

* * * 

1972 őszén megnősültem. Nem sokkal később anyámmal és feleségemmel a 

tágas, 1930-as években épült Marek József utcai lakásból a zuglói Gyarmat utcába 

költöztünk, egy újonnan épült társasházba. Mi egy földszinti, kétszobás lakást 

kaptunk, anyám a felettünk lévő egyszobás lakás lakója lett. Húgom már koráb-

ban férjhez ment, és Budára, a Lajos utca egyik lakótelepi házába költözött. Új 

lakásunk falaiból az építők kispórolták a hangszigetelést. Tisztán lehetett hallani 

A Molnár Gergely kódnevű kém a Kovács István Stúdió Legenda című előadásában  
(Pinceszínház, 1972 — Ismeretlen fényképész képe)
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a szomszédok minden szavát, éjszakánként 

szuszogásukat, horkolásukat is. Hasonlóképpen 

ők is hallottak bennünket. Nem örültek, hogy 

gyakran hallgattunk rockzenét, sőt később 

videóműveket is forgattunk a lakásban, általá-

ban késő éjszaka, gyakran tucatnyi hangoskodó 

közreműködővel.

Feleségem, a házasságkötésünk idején 19 éves 

Orsós Györgyi17 képző- és előadóművész leg-

közelebbi munkatársaim egyike lett. Számos 

színházi előadás és film látványtervén dol-

goztunk közösen az együtt töltött évek során. 

Színházakat18 alapítottunk, díszleteket, jel-

mezeket és kellékeket tervezett és készített 

ezek számára, és szerepelt az előadásokban is. 

Tervezett jelmezeket a kaposvári Csiky Gergely 

színház előadásaihoz is. Kiválóan rajzolt, fes-

tett, kollázsokat, képregényeket, különleges 

technikájú nyomatokat készített és fényképe-

zett. Hatszor próbálkozott bejutni a Képzőmű-

vészeti Főiskolára, nyilvánvaló friss tehetsége 

ellenére (vagy éppen azért) sikertelenül. Hiába 

próbáltam vele megértetni, hogy művészete 

kiteljesítéséhez nincs szüksége iskolai tanul-

mányokra, diplomára, ő a Főiskolán tanító 

giccsgyáros mesterek feltétlen tiszteletén szo-

cializálódott, önértékeléséhez kínzó szüksége 

volt azok elismerésére. A Molnár Gergely kód-

nevű kémmel együtt egyik kulcsszereplője volt 

a Balázs Béla Stúdió produkciójában készült, 

1975-ben bemutatott és azonnal betiltott  

A császár üzenete című filmemnek, amelyről a 

későbbiekben fogok részletesen írni. Termé-

szetük, attitűdjük szélsőséges különbözősége 

miatt a tavasztündéri ösztönlény, érzelmei 

által vezérelt, művészeti, irodalmi, filozófiai 

kérdésekben járatlan feleségem, és az alapve-

tően intellektuális, szigorú viselkedési normá-

kat követő, nagyműveltségű Molnár Gergely 

és Eörsi Katalin kódnevű kémek viszonya nem 

volt felhőtlen, de közös munkánkat a köztük 

feszülő ellentét nem zavarta, nyílt konflik-

tus soha sem robbant ki. Mindhárman egymás 

iránti végletes udvariassággal igyekezték lep-

lezni ellenérzéseiket.

Az Eörsi Katalin kódnevű kémet, a Molnár Ger-

gely kódnevű kém élettársát, később feleségét 

ugyancsak 1971-ben ismertem meg. Abban az 

időben a Római part kempingjének egyik fahá-

zában laktak, később a VII. kerületi Dohány utca 

24-be, egy apró, egyszobás lakásba költöztek. 

Lakásuk a Metró Klub, és Halász Péter és fele-

sége, Koós Anna otthona19 közelében volt, ahol  

a Kassák-ház Stúdió tagjai betiltásuk után, 

1972-től 1976 januárjáig, emigrációjukig lakás-

17  Orsós Györgyiről (1953—2009) honlapomon található 
bővebb információ:
http://wordcitizen16.webs.com/eulogies.htm#472862126
18  Kovács István Stúdió (1972); Donauer Video Family 
Without Video & Friends (1976); Donauer Arbeiterfamilie 
Ohne Arbeit (1977)
19  Dohány utca 20.

színházat működtettek. Az Eörsi Katalin kódnevű kém színház- vagy filmrendező, 

esetleg dramaturg szeretett volna lenni, de mivel nem volt hajlandó családi pro-

tekciót igénybe venni és rendkívül tehetséges is volt, nem vették fel a Főiskolára. 

Apja, Örsi Ferenc (1927–1994) sikeres író volt,20 akinek munkásságát lánya szé-

gyellte, ezért választotta kódnevéül a betiltott Eörsi István író vezetéknevét.

20  Többek között az ő regényei, forgatókönyvei alapján készültek a Négyen az árban; A Tenkes 
kapitánya; Patyolat akció és a Princ, a katona című nagysikerű filmek, filmsorozatok is.

 Orsós Györgyi (Kép A császár üzenete című filmből — operatőr Dobos Gábor, 1975)

Az Eörsi Katalin és Molnár Gergely kódnevű kémek  
(Balatonboglár, Kápolna — Haris László fotója, az Artpool gyűjteményéből, 1972


