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KÉPBE ÍRT 
ÜZENET

Mindig is fontos volt számomra, hogy ne 
csak egy műfajban gondolkozzak, dolgozzak, 

különben valószínűleg ellustulnék, 
 és felülkerekedne a rutin – mondja  

az októberben hetvenéves Orosz István. 
Születésnapi beszélgetés a rendező-

grafikus-szépíróval, amelyben sok más 
mellett a trianoni gyermekek, a MÁV és a 

képzőművészet kapcsolata és a diktatúrák 
anamorfózisa is szóba kerül.

Szöveg: Farkas Anita
Fotó: Páczai Tamás
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„MIÉRT ÍROM EZEKET A JEGYZETEKET? AZÉRTE, 

HOGY KÉSŐBB ELOLVASSAM? NINCS KEDVEM 

HOZZÁ. TALÁN IDŐM SEM LESZ RÁ. GYERMEKEIMET, 

UNOKÁIMAT MAJD ÉRDEKELNI FOGJA?” EZEKET A 

SOROKAT ÉDESAPJA VETETTE PAPÍRRA VALAMIKOR 

A NYOLCVANAS ÉVEK VÉGÉN, AMIKOR BELEFOGOTT 

A VISSZAEMLÉKEZÉSEI MEGÍRÁSÁBA. MEMOÁRJAI 

ÉS NAPLÓI FELHASZNÁLÁSÁVAL MOST ÖNNEK 

VAN EGY SOROZATA A FORRÁS FOLYÓIRATBAN 

EMLÉKEK APÁMRÓL CÍMMEL. AHOGY AZ EMBER 

ÖREGSZIK, ÓHATATLANUL ELKEZD TÖBBET FOGLAL-

KOZNI A FELMENŐIVEL, A GYEREKKORÁVAL?

Ez is benne van. Meg az is, hogy miután apám 
2016-ban meghalt, rábukkantam ezekre a füze-
tekre. 1987-ben, a nyugdíjazása után kezdte el 
feljegyezni az emlékeit, és ezzel párhuzamosan 
naplót is vezetett majdnem a haláláig. Magyar-
tanár és irodalomtörténész volt, nem állt tőle 
távol a koncentrált, a lényeget megragadni képes 
fogalmazás. Most dolgozom az utolsó részen, 
a rendszerváltás utáni időszakon, és egyre 
több velem kapcsolatos eseményre bukkanok, 
köztük olyanokra, amelyek már rég kimentek a 
fejemből. 

AZ ELSŐ RÉSZEK KOMPLETT CSALÁDTÖRTÉNETET 

ÖLELNEK FEL, KIDERÜL BELŐLÜK, HOGY A SZÜLEI 

TULAJDONKÉPPEN A TRIANONI DÖNTÉSNEK 

KÖSZÖNHETIK, HOGY MEGISMERKEDTEK. HOGYAN 

KERÜLTEK ÉPPEN KECSKEMÉTRE?

Trianon után az apai nagyapám, aki a közigaz-
gatásban dolgozott, nem írt alá valami hűség-
nyilatkozatot, és talán mondott valami oda 
nem illőt is, ezért menekülnie kellett. Az apai 
nagy mamám szintén kárpátaljai volt, de lelkész-
lányként ebben az időben már a híres debreceni 
református leánynevelőbe, a Dóczy- intézetbe 
járt. A fiatalok Magyarországon találtak újra 
egymásra, összeházasodtak, letelepedtek 
Csépán, az időközben megszületett apám pedig 

a közeli Kecskeméten, a környék református 
központjában lett kisgimnazista. Majd jött az 
első bécsi döntés, és mivel nagypapám meg volt 
győződve róla, hogy a németek újra veszíteni 
fognak, a szülők Csépán maradtak, de a gyereket 
hazaküldték a rokonokhoz. Apám így végül 
Beregszászon érettségizett, majd Budapestre, az 
Eötvös-kollégiumba került, az egyetem, illetve 
a háború után pedig vissza Kecskemétre, ahol 
előbb a piaristáknál, később a egykori gimnáziu-
mában tanított. És igen, az anyám is valameny-
nyire trianoni gyermek. Az édesapja Délvidékről 
jött, az anyja hódmezővásárhelyi volt, ő Szege-
den nőtt fel, ott járt egyetemre, majd Kecske-
méten, az óvónőképzőben kapott tanári állást. 
Itt ismerkedett meg apámmal, majd, ahogy ez a 
dátum sajnos most már mindenkinek ismeretes, 
1951 októberében világra jöttem én.

MILYEN VOLT A KECSKEMÉTI GYEREKKOR?

Gyereknek lenni szerintem mindenhol jó. 
Falusias környéken, a város szélén laktunk 
egy házban, amelynek óriási kertje volt. A ház 
persze nem a miénk, hanem a kor szokása 
szerint úgynevezett társbérlet volt; a tulajdonos 
Hausinger Pali mellé költöztettek be minket két 
szobába, ő lakott a harmadikban. Palira magá-
nyos és roppant izgalmas figuraként emlékszem, 
olyasmi, mint a Vissza a jövőbe őrült professzora. 
Máshogy élt, mint mi: az éjszakát töltötte ébren, 
nappal meg aludt. Emlékszem, amikor 1956 
elején egy hatalmas földrengésben Kecskemé-
ten több ház összedőlt, anyu csak fölnézett, és 
azt kérdezte: mit csinált már megint az a Pali?! 
Hogy a gyerekkoromra ma is boldog időszakként 
gondolok, abból is következik, hogy az óvó né-
nim, Editnek hívták, anyám tanítványa volt, így 
protekciósként kicsit többet megengedhettem 
magamnak, mint mások. Ez a kiváltságos hely-
zetem aztán alaposan megváltozott 1956 után.

„Gyereknek lenni 
szerintem mindenhol jó”
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MI TÖRTÉNT AKKOR? 

Apám a vád szerint részt vett a forradalom 
szellemi előkészítésében. Ez többek közt abban 
állt – ma már hihetetlenül hangzik –, hogy egy 
irodalmi esten bírálni merészelte a szocialista 
realizmust, meg persze a forradalmi bizottságba 
is beválasztották. A megtorlás nem maradhatott 
el, előbb a tököli internálótáborba vitték, onnan 
a kecskeméti börtönbe, ahol nyolc hónapot ült. 
Miután nem fogadta el a válás felajánlott lehető-
ségét, anyut is kitették az állásából, így persze 
szó se lehetett róla, hogy én az óvoda melletti 
iskolában kezdjem az első osztályt. A körzetibe 
kerültem, a hős partizán lányról, Zoja Koszmo-

gyemjanszkajáról elnevezett utca szép, szimmet-
rikus sulijába, amelynek az egyik felébe a közel-
ben állomásozó szovjet hadsereg tisztjeinek a 
gyermekei jártak, a másikban meg a pedagógus-
árvák otthona volt. Utóbbiakhoz csatlakoztam 
én meg néhány környékbeli gyerek. Több okból 
is nagyszerűen éreztem magam itt. Például az 
elsős tanítóm, Sárika néni miatt, aki az egész 
osztályt megtanította karácsonyra olvasni. A kö-
zeghez képest elég meglepő könyveket hozott be 
nekünk, például a Magyar szentek életét, benne 
gyönyörű képekkel, amelyeken aranyszín tányé-
rok – glóriák – lebegtek a szereplők feje felett. 
Év végén Pilinszky János Aranymadár című  
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verses összeállítását kaptam tőle ajándékba 
annak a Márkus Annának az illusztrációival, aki 
akkor a költő felesége volt. Talán ennek is kö-
szönhető, hogy Pilinszkyt nagyon hamar megsze-
rettem. És milyen az élet, a fiamat, aki művészet-
történész lett, és újabban az emigrációban élő 
magyar képzőművészekkel foglalkozik, néhány 
hete éppen Párizsban fogadta a kilencvenhárom 
éves Anna Mark, vagyis Márkus Anna. 

AZ IRODALOMNAK AMÚGY IS FONTOS SZEREPE 

VOLT A CSALÁDBAN, ÉDESANYJA ÉS ÉDESAPJA 

IS EZZEL FOGLALKOZTAK, SŐT A HÚGA SZINTÉN 

MAGYARTANÁR LETT. AZ ÖN VÁLASZTÁSA MIÉRT 

AZ IPARMŰVÉSZETIRE ESETT A KÉZENFEKVŐBBNEK 

LÁTSZÓ BÖLCSÉSZKAR HELYETT? 

Nyilván benne volt, hogy oda könnyebben be le-
hetett csúszni az apám előéletével. Amúgy meg 
gimnazistaként még elég sok minden érdekelt. 
Írtam és verset szavaltam, lelkesen jártam szín-
játszó körbe. Többen ajánlották, hogy menjek 
színésznek, de mivel ott énekelni is kellett volna, 
nekem meg semmi hangom nincs, letettem róla. 
Maradt hát a képzőművészet.

ENNEK IS VOLTAK ELŐZMÉNYEI?

Hogyne. Először is ott volt az apai nagymamám, 
aki a börtön idején hozzánk költözött, és nálunk 
is maradt a haláláig. Ez az egykori dóczys leányzó 
nem rajzolt, viszont nagyon szépen kézimunká-
zott. Sőt amikor a szüleimnek egy ideig még nem 
volt állása, tulajdonképpen ebből éltünk:  
a nagymama megrendelésre kötött, varrt, horgolt, 
a derék kecskeméti polgárok meg egymásnak 
ajánlották, mert tudták, hogy ennek a családnak 
most segítségre van szüksége. Van még néhány 
párnahímzésem meg csipketerítőm tőle, nagyon 
szépek. Másodszor Böbe néni általános iskolai 
rajzszakkörét kell megemlítenem. Ő többször is 
kivitt minket a kecskeméti művésztelepre, ahol 
megismerkedtünk valódi művészekkel. Például 
Görög Rezsővel, aki nemcsak remek grafikus volt, 
hanem búvár is. Egyszer felvette a búvár ruháját, 
amit Koncz Gábortól kapott egy művéért cse-
rébe, és a hatvanas években valahol Mohácsnál 
beleereszkedett a Dunába. Először Jugoszláviába 
úszott át, onnan meg Olaszországba ment, ahol 
Rudi Gorog néven lett sokkal ismertebb, mint 
itthon. Gimnáziumban aztán a festő-költő Goór 
Imréhez jártam. Tőle is sokat tanultam, de még 
inkább a nagyobb fiúktól. Ők mondták, hogy 
oké, hogy mi itt hokedliket, köcsögöket meg 

almákat rajzolgatunk, de jobb lenne elmenni 
nyáron a zebegényi szabadiskolába.

TANULÁSI VÁGY?

Úgy is fogalmazhatunk. Kiderült, hogy ott na-
gyon szép környezetben aktokat, vagyis nagyon 
szép meztelen lányokat is lehet rajzolni. Ez egy 
tizenhatéves-forma fiúnak olyan volt, mint a 
paradicsom ígérete. Hab a tortán, hogy estén-
ként meg mindenféle versenyeket tartottak, 
többek közt művészettörténetből, amit rögtön 
első alkalommal sikerült megnyernem. Úgy, 
hogy a kisképzősökkel ellentétben hivatalosan 
nem tanultam ilyesmit, csak azt tudtam, amit 
a szakkörökön hallottam, meg amiket apám 
könyvtárában összeolvasgattam. Meg persze a 
MÁV is segített.

MI KÖZE A KÉPZŐMŰVÉSZETNEK A MAGYAR  

ÁLLAMVASUTAKHOZ?

A szüleimnek a hatvanas években valahogy lett 
egy balatonszepezdi ikernyaralója. Mivel autónk 
nem volt, minden nyáron vonattal mentünk, 
az út majdnem egy napig tartott. Unalmamban 
végigsétáltam a kocsikon, amelyekben akkoriban 
festmények reprodukciói sorjáztak névvel és 
címmel. Így elmondhatom, hogy a sikeres felvé-
telimhez a MÁV is valamennyire hozzájárult.

ÉS MIÉRT PONT A GRAFIKA TANSZÉK MELLETT 

DÖNTÖTT?

Hogy eredetileg az irodalom érdekelt volna, 
kicsit motiválta a választásomat, a grafikán 
ugyanis könyvillusztrálással, színházi és film-
plakátok tervezésével is lehetett foglalkozni, 
vagyis irodalom közeli dolgokkal. És ha már az 
előbb szóba került a színjátszás, hadd mondjam 
el, hogy az Iparművészetin is volt színjátszó 
körünk. Gerő Karcsi építész évfolyamtársam 
rendezésében adtuk elő például André Gide  
A tékozló fiú visszatérése című darabját a nyári 
művésztelepen, a sárospataki vár árkában.  
Igazi összművészeti munka előzte meg, a jel-
mezeket a textiltervezők varrták, a díszletet az 
építészhallgatók tervezték és kivitelezték. Aztán 
lett egy komolyabb előadásunk is. A később 
disszidáló Szendrő Iván színész, aki egy textiles 
lány férje volt, írt egy japán kabuki darabot, 
amit velünk rendezett meg. Hosszan próbáltuk, 
majd sok helyen, többek közt a Fészek Klubban 
és a Miskolci Nemzeti Színházban is játszot-
tuk. Egyik tanácsadónk a próbákra néha beülő 
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Haumann Péter volt. A Film Színház Muzsika egy 
számában van is egy fotó, ahol ott állok mint 
főszereplő, természetesen maszkban, ahogy a 
japán színjátszáshoz illik. Szóval sok mindent ki-
próbáltunk. És talán az, hogy mindig törekedtem 
arra, ne csak egy műfajban dolgozzak, gondol-
kodjak, a főiskolai idők hozadéka.  

EZT RÖGTÖN A PÁLYAKEZDÉSKOR BE IS BIZONYÍ-

TOTTA, HISZEN A DIPLOMAMUNKÁJA A KECSKEMÉ-

TI SZÍNHÁZ ARCULATTERVE VOLT A PLAKÁTOKTÓL 

A JEGYEKIG, MÉGIS A PANNÓNIA FILMSTÚDIÓHOZ 

MENT DOLGOZNI. AZ ANIMÁCIÓ IS ILYEN ERŐSEN 

VONZOTTA?

Még az Iparművészetin Szoboszlay Péter 
indított egy animációs kurzust. Megtanultuk 
tőle a technikákat, azt pedig, hogy a gyakor-
latban hogyan működik, az éppen fénykorát 
élő, tíz perc sétára lévő Pannóniában. De nem 
ezért, hanem teljesen véletlenül kerültem 
oda. Későbbi jóbarátom, Gyulai Líviusz látta 
a diploma munkámat, és felajánlotta, hogy 
dolgozzak vele az éppen induló Lúdas Matyi 

hátterein. Iszonyú lassan haladtunk, Líviusz, 
egy, a Pinochet- diktatúra elől menekülő chilei 
lány és én, ezért a munkát egy idő után elvették 
tőlünk. Én addigra már sokakkal jó viszonyba 
kerültem a stúdióban, így ott ragadtam. Egészen 
pontosan harminc évig. Ha jól emlékszem, a 
kezdő fizetésem ezerhatszáz forint volt, ebből 
ötszázat Irma néninek adtam egy körfolyosó-
ra néző szobáért a Szív utcában, a maradékot 
mozira, könyvre és a Fiatal Művészek Klubjá-
nak a büfékínálatára vertem el. Előbb rajzoló 
gyakornokként, háttértervezőként dolgoztam 
mások munkáiban, így például Rofusz Ferenc 
Oscar- díjas animációjában, A légyben is, majd el-
kezdtem előbb saját forgatókönyveket írni, majd 
saját filmeket forgatni. Szerencsém volt ezzel is: 
az animáció révén rengeteg helyre eljutottam a 
világban. Dolgoztam hosszabb ideig egy francia 
és egy nyugatnémet filmben, és elkerültem má-
sok mellett japán, amerikai, indiai fesztiválokra, 
ahol megismertem a szakma nagyjait.  
A pannóniás munka mellett olykor azért maradt 
időm az önálló alkotásra is.
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A MŰVEI, LEGYEN SZÓ GRAFIKÁRÓL VAGY A 

PLAKÁTOK EGY RÉSZÉRŐL, LEGFŐBB KÖZÖS NE-

VEZŐJE AZ ANAMORFÓZIS HASZNÁLATA, AMELY 

LEEGYSZERŰSÍTVE AZOKAT A „TORZÍTOTT” KÉ-

PEKET, KÉPRÉSZLETEKET JELENTI, AMELYEK CSAK 

EGY KÜLÖNÖS NÉZŐPONTBÓL VAGY EGY RÁJUK 

HELYEZETT TÜKÖRTÁRGY SEGÍTSÉGÉVEL VÁLNAK 

ÚJRA LÁTHATÓVÁ. HOGYAN TALÁLT RÁ ERRE A 

FELSZÍN ALATTI TITKOKAT KUTATÓ, NAGYON IS 

KOMOLY JÁTÉKRA?

Lehet, hogy a legelső díjammal is összefügg, 
hogy a többjelentésű munkák érdekelni kezd-
tek. Még főiskolás voltam, amikor a tanszék-
vezetőnk, Haiman György amerikai kapcsolatai 
révén meghívást kaptunk a világ egyik vezető 
tervezőgrafikai folyóirata, a New York-i Print 
magazin egy diákoknak kiírt borítótervező 
versenyére, amit megnyertem. Egy „bogár-
ábécét” rajzoltam, vagyis bogarakat, amiket úgy 
hajtogattam, mintha betűk lennének.  
A kettős jelentés miatt akár az anamorfózisok 
felé vezető út első lépéseként is fölfogható ez 
a korai munkám, még ha akkor nem voltam is 
teljesen tudatában ennek.

MIKOR LETT TUDATOS A HASZNÁLATA?

A hetvenes évek második felében. Az első ana-
morfikus élményem Hans Holbein híres Követek 
című festménye volt. Ezen két életnagyságú alak 
mellett egy elnyújtott, amorf forma látható,  
amiről csak skurcból derül ki, hogy valójában 
egy koponya. És akkoriban került a kezembe  
egy Jean-François Niceron nevű francia minorita 
rendi apát könyve is, ami ennek az ábrázolás-
módnak – amit Gaspar Schott német jezsuita 
szerzetes nevezett így el – az első szakirodal-
ma volt, a matematikai és szerkesztési elvek 
részletes magyarázatával. Emellett muszáj 
megemlítenem a litván származású, franciául író 
Jurgis Baltrušaitis nevét is, akinek az anamor-
fózisokról írt monográfiájára a hetvenes évek 
végén Párizsban bukkantam rá. Nagy kínkeserv-
vel szótárazgattam ki a szöveget, mert franciául 
nem tudok, de szerencsére sok ábra és útmutató 
is van benne. Eleinte őket utánoztam, majd meg-
próbáltam szép lassan, huszadik századi módon 
továbbfejleszteni, vagy ha úgy tetszik, egyedivé 
tenni a műfajt.

HOGYAN?

A hagyományos ábrázolásoknál a vízszintesen 
fekvő rajz értelmezhetetlen, csak akkor kap 
jelentést, ha az ember egy bizonyos szögből 
nézi, vagy rátesz egy tükörhengert. Az én válto-
zatomban azonban már a vízszintes rajznak is 
van értelme. Így jöttek létre a speciális anamor-
fózisaim, amelyeknek kettő, olykor akár több je-
lentése is lehet. De túlzás lenne azt állítani, hogy 
ezzel a kísérletezéssel egyedül vagyok a világon. 
1998-ban, a holland Maurits Cornelis Escher 
születésének századik évfordulója alkalmából 
volt egy konferencia Rómában, amelyen számos 
olyan művész, sőt matematikus vett részt, aki 
a természettudományok és a képzőművészet 
kapcsolatával foglalkozik, köztük néhányan 
anamorfózisokkal is. 

A NYOLCVANAS ÉVEKBEN FELVETT UTISZ MŰVÉSZ-

NÉV IS KAPCSOLÓDIK MINDEHHEZ? ODÜSSZEUSZ 

UTISZ KÜKLOPSZ EGYETLEN SZEMÉT SZÚRTA KI, AKI 

ONNANTÓL KEZDVE MÁS PERSPEKTÍVÁBAN SZEM-

LÉLTE A VILÁGOT, EZEK A MŰVEK PEDIG SZINTÉN 

MÁS, MEGHÖKKENTŐ NÉZŐPONTOKAT KÍNÁLNAK 

AZ EMBERNEK – UTALVA EGYBEN A FELFOGHATÓ 

VALÓSÁGUNK ILLUZÓRIKUS VOLTÁRA IS.

Egy barátom hívta fel rá a figyelmet, hogy mivel 
a kultúra területén más Orosz Istvánok  



MAGYAR KRÓNIKA128

ÉLETÚT

– színész, zongorista, történész – is ismertek, 
ajánlatos volna valamilyen művésznevet választa-
nom. Az Utiszt, ami azt jelenti, senki, pedig rögtön 
nagyon találónak éreztem. A kettős jelentésű 
képek esetén például az egyiket vállalhatja Orosz 
István, a másikat pedig az alteregó Utisz. Ez is egy 
jó játék, és kicsit persze a felelősségtől való sza-
badulás is: a dolog komplikáltabb fele átrakható a 
másik énem vállára. 

AZT MÁR KEVESEBBEN TUDJÁK, HOGY UTISZON  

KÍVÜL VAN EGY MÁSIK ALTEREGÓJA IS, JEAN DE  

DINTEVILLE. Ő KICSODA?

A már említett Holbein-festmény megrendelője, 
aki 1533 tavaszán azzal bízta meg a német festőt, 
hogy készítsen kettős portrét róla és barátjáról, az 
ifjú püspökről, Georges de Selve-ről. A két férfi a 
francia királyt, I. Ferencet képviselte VIII. Henrik 
londoni udvarában, ott készült a hosszú francia  
kitérő után most a National Gallery gyűjtemé-
nyében található mű is. De Dinteville előbb  

A követ és a fáraó című könyvem főszereplője lett, 
majd néhány éve egy versciklust is írtam „hozzá”  
Levelek a nagykövetnek címmel: „Elképzelem 
majd őt, s ő visszaképzel engem, / az idő tükreit 
lehelgetjük keresztben. / Követ legyek, vagy festő, 
voltaképp egyre megy, / a halál egyszerű volt /
lesz, akár az egyszeregy.” Tudja, amikor a pályát 
kezdtem, értelmiségi körökben gyakran szóba 
került a disszidálás. Ezrével hagyta el az országot 
sok kiváló ember. De nemcsak térben, időben is 
lehet emigrálni, mondtam, és a Dinteville-alteregó 
az időbeli disszidálás egyik formája. 

AZ ÍRÁS MINDIG FONTOS SZEREPET JÁTSZOTT AZ 

ÉLETÉBEN, MÉGIS CSAK A KÉTEZRES ÉVEK ELEJÉN 

LÉPETT KI ÍRÓKÉNT A NAGYKÖZÖNSÉG ELÉ. MIÉRT 

VÁRT OLYAN SOKÁIG?

A sok animációs és grafikai munka, kiállítás, a kül-
földi utazások mellett valahogy nem foglalkoztam 
azzal, hogy a folyamatosan gyűlő írásaimat akár 
publikálni is lehetne. És az is igaz, hogy ezekben 

„Nemcsak  
a képzőművészet sajátja 

lehet az anamorfózis, 
hanem a diktatúrákban 

is előszere tettel 
alkalmazták”
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sem szakadok el a képzőművészettől: vagy kép-
zőművész a főszereplő, vagy egy képzőművészeti 
témát – olykor rejtélyt – járok körül, vagy egy 
olyan fotóból indulok ki, amiben szintén az optikai 
illúzió játssza a főszerepet.

A SAKKPARTI A SZIGETEN CÍMŰ REGÉNYÉRE  

GONDOL?

Természetesen. Ennek kiindulópontja egy 1908-
ban Capri szigetén készült fénykép volt, amin 
Gorkij nyaralójában Lenin sakkozik egykori 
barátjával, vetélytársával és reménybeli orvosával, 
Alekszandr Bogdanovval. A fotó éppen száz évvel 
később, 2008-ban került a kezembe. Előbb egy 
hatperces animációt készítettem belőle, majd meg-
írtam a némi fantáziával feldúsított dokumentum-
regényt, ami azt a végtelenné táguló pár percet 
fogja be, amíg Bogdanov gondolatai messzire 
szétszaladnak két lépés közt. A fénykép persze 
nem csak a rajta lévő személyek miatt olyan 
érdekes. Az eredeti nagyításán még hat ember áll 
a főszereplők mögött. Egy későbbin már csak öt, 
aztán négy, és így tovább: az aktuális politikai ér-
dekek szerint lettek az egyes szereplők kiretusálva 
a képről, sőt olykor az életből is. Mindez pontosan 
megmutatja, hogy nemcsak a képzőművészet sa-
játja lehet az anamorfózis, hanem a diktatúrákban 
is előszeretettel alkalmazták.

HA MÁR DIKTATÚRÁK, TALÁN NEM TÚLZÁS AZT ÁL-

LÍTANI, HOGY ÖN IS RÉSZT VETT EGYNEK A VÉGLEGES 

LEBONTÁSÁBAN. A TÁNYÉRSAPKÁS, TARKÓREDŐS 

SZOVJET KATONAFEJET ÁBRÁZOLÓ PLAKÁTJA A 

KÉSŐBB RÁKERÜLŐ ТОВАРИЩИ КОНЕЦ! (AZAZ 

ELVTÁRSAK, VÉGE!) FELIRATTAL A MAGYAR DEMOK-

RATA FÓRUM EGYIK LEGFONTOSABB KAMPÁNYELE-

ME, MAJD AZ EGÉSZ MAGYAR, SŐT KELETEURÓPAI 

RENDSZERVÁLTÁS SZIMBÓLUMA LETT. ZAVARJA, 

HOGY A SZERTEÁGAZÓ ÉS EGYRE GYARAPODÓ 

ÉLETMŰ ELLENÉRE A LEGTÖBBEN MA IS CSAK ENNEK 

ALKOTÓJAKÉNT ISMERIK A NEVÉT?

Igen is meg nem is. Egyébként ez a plakát nem 
megrendelésre készült, még a nyolcvanas években 
rajzoltam. A Zója utcai általános iskolai emlékeim 
ihlették, ott láttam ilyen kopasz, tarkózott redőjű 
orosz katonákat, akik a gyerekeikért jöttek.  

1989–90-ben aztán készítettem még két másik 
politikai plakátot. Az egyiket a romániai forrada-
lom idején: két tenyér együtt átütve a keresztfán, 
román, illetve magyar karszalaggal, a felirat 
Timișoara, a másikon a szétrobbanó Kádár-címer 
alól bukkan elő a Kossuth-címer. Izgalmas volt 
ez az időszak személyesen nekem és a magyar 
történelemben is, de ma már nem igazán gondolok 
rá. Nagyon megváltozott a világ. És vele a plakát 
műfaja is. Az igazán jók a galériákba készülnek,  
az utca embere kénytelen megelégedni a lebutí-
tott, direkt üzeneteket közvetítő változatokkal.  
És ha már a hírnév szóba került, el kell monda-
nom, hogy bár valóban ez a munkám a legismer-
tebb, nem a Konyecre vagyok a legbüszkébb.  
Szerintem ez csak abban a bizonyos speciális 
közegben és időben kapott különleges jelentést, 
különben mint művészeti alkotásra ma már a 
kutya sem emlékezne rá.

HANEM MELYIKRE?

Szeretem például a Bánk bánt, amelyet szintén 
nem megrendelésre készítettem. Egyszerre mu-
tatja Katona József arcát és az 1848. március 15-ei 
előadásnak azt a jelenetét, amikor Bánk ledöfi a 
királynét. A dátum persze nem véletlen,  
a vissza emlékezések szerint e pillanatot követően 
a közönség egy emberként ugrott talpra, és mi-
után a Petúrt játszó Egressyvel még elszavaltatta 
a Nemzeti dalt, elrohant folytatni a forradalmat. 
A történetet Jókai Mór és Mikszáth Kálmán is 
megírta, én apámtól hallhattam, aki irodalom-
történészként Katona Józseffel foglalkozott. 
De nemcsak a nyilvánvaló célzatossága miatt 
kedvelem, hanem mert először oldottam meg vele 
elfogadható színvonalon a kettős jelentést. Talán 
ezért érzem azt, hogy ez a munkám egyfajta origó, 
és több szálon kötődik az egész, talán még be sem 
fejezett életműhöz. 

Orosz István műveit Műhely rovatunk 66. oldalán mutatjuk be.




