Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!

A következőket teheted a művel:
- Szabadon másolhatod, terjesztheted, bemutathatod és előadhatod a művet.
- Származékos műveket (feldolgozásokat) hozhatsz létre.
Az alábbi feltételekkel:
- Nevezd meg!. A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetned a műhöz kapcsolódó információkat (pl. - a
szerző nevét vagy álnevét, a mű címét).
- Ne add el!. Ezt a művet nem használhatod fel kereskedelmi célokra.
- Így add tovább!. Ha megváltoztatod, átalakítod, feldolgozod ezt a művet, az így létrejött alkotást csak a jelenlegivel
megegyező licenc alatt terjesztheted.
Bármilyen felhasználás vagy terjesztés esetén egyértelműen jelezned kell mások felé ezen mű licencfeltételeit. A szerzői jogok
tulajdonosának írásos engedélyével bármelyik fenti feltételtől eltérhetsz.
A licenszben foglalt feltételek nem korlátozzák és nem sértik a szerző erkölcsi jogait.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.hu

Az első, és valószínűleg az utolsó kötet.
Valamikor úgy képzeltem, hogy jó dolog karikatúrákat rajzolni. Mivel nagyon érdekelt a dolog, teljes
erővel vetettem bele magamat. Gyerekkorom óta Ludas Matyikon - és mindenféle klónjain - nőttem
fel, ha bármikor elakadtam valahol, ehhez a laphoz fordultam ihletért. Hihitől tanultam tudós fejet
rajzolni, Krennertől, Baráttól a pucér nőket. (Ez utóbbi témával egy komplett nyarat töltöttem el, úgy
nagyjából a pubertáskorom idején.) Diáklapok, Bakonyi Betyár. (Élt vagy 6 számot.) Aztán amikor az
előző ezredév végén kinyílt a világ, megnéztem, máshol hogyan is mennek ezek a dolgok. Sokat
láttam, sokat tapasztaltam. Bele is vágtam egy Világökörség nevű karikatúramagazinba: meg akartam
mutatni itthon, hogy mi folyik kint a világban, illetve meg akartam mutatni a világnak, mi folyik a mi
kis szélvédett zugunkban. Rengeteg ismerősre tettem szert odakintről, ez a magazin a mai napig
kellemes emlék számomra. Az amerikai karikatúraszövetség (NCS) belső, nem publikus bulletin
board-jához a mai napig hozzáférésem van, ha akarnám, még mindig tudnám követni miről
beszélgetnek a félistenek. (Pénzről. Na jó, meg technikákról.)
Emellett rajzoltam a saját rajzaimat, az AdAstra sorozatra vevő is volt a Technet Magazin
személyében, saját oldalam lett a Webcomics-on, ott összehaverkodtam egy csomó őrülttel, aztán
indítottunk egy közös blogot, mely végül megszűnt. Még 2002-ben írtam/rajzoltam egy könyvet, mely
végül 2004-ben jelent meg, 'Szlengünk a Szeren' címmel: közel 80 szócikk, közel 80 karikatúra.
Ugyanebben az évben rendezett a Netacademia egy kiállítást a rajzaimból az Error Házában
(Andrássy 61) Kíváncsiságból elindultam néhány nemzetközi pályázaton, díjat ugyan nem nyertem,
de katalógusig többször is eljutottam. Közben persze kisérletezgettem: pl. komoly tanulás volt, milyen
lehetőségei vannak a csíknak a panelhez képest - dramatizálni kellett, szűkszavúságra törekedni.
Nekem, aki lassan az internet elég komoly mennyiségű írott tartalmáért vagyok felelős.
Szóval mentek a dolgok, aztán 2003-ban valami eltört. Főállásban ugyanis informatikus lennék, és
2002 májusában leépítették a cégemnél az IT részleget, én pedig utcára kerültem. A tíz hónapnyi
álláskeresés ráébresztett arra, hogy nem gyúrhat az ember arra, hogy egyszerre két dologban is igazán
jó legyen.
Én a megélhetést választottam.
A döntés nem volt igazán nehéz, hiszen kies országunkban a karikatúra műfaja megdöglött. Minden
tiszteletem azoké a harcosoké, akik manapság is küzdenek (Pár kocka, Napirajz) - de látni kell, hogy
se megjelenési lehetőség, se igény nincs rá. Hogy az utóbbi miért alakult így, az önállóan is megérne
egy tanulmányt, de valószínűleg arra sem lenne igény.
Rajzkészlet elásva. Tanulgattam, vizsgázgattam, írtam az informatikai szakcikkeket, szakkönyveket.
Még érkezett néhány megbízás, azoknak eleget tettem - de saját szórakoztatásra már maximum csak
egy-két blogbejegyzésemhez készítettem illusztrációkat.
Ha megnézed a kötet rajzait, láthatod, hogy jórészt mindegyik 2003 előtti. (Eltekintve a korábban
említett megbízásoktól.)
Hogy miért is nyúltam hozzá ezekhez a régi rajzokhoz? Mert nem akartam, hogy teljesen
elsüllyedjenek. Még nem telt el olyan nagy idő, 7-10 évre még vissza tudok emlékezni. Legyenek ezek
a rajzok együtt, egy helyen: ha valamikor fel akarom idézni ezt a korszakot, ne kelljen órákig
turkálnom polcokon, cédéken. (Ez abszolút komoly, több napba tellett, mire ezt az anyagot
összevadásztam innen-onnan.)
No meg persze az se mindegy, hogy egy ilyen kötetet meg lehet mutatni az unokáknak.

Ha jobban belegondolok, az ezredforduló környékén ez volt a blog. Technikailag teljesen: már akkor is
megvolt az a szokásom, hogy notesszel mászkáltam, és ha történt valami érdekes, valami jópofa, vagy
egyáltalán, eszembe jutott valami, akkor felírtam. Ma ezekből áll a blogom (mivanvelem.hu), akkor
ezekből született - alapos rostálás után - a sorozat. Mivel a gyerekeinknek ekkor nyíladozott az
értelmük, értelemszerűen ezek a csíkok is az ún. családi karikatúrák vonulatába illeszkednek. Apró tényleg nagyon apró - momentumok, egyáltalán nem bombasztikus rajzok, inkább csak olyan kicsiny
részletekbe rejtett általánosságok. emberekről, helyzetekről.
Külföldről tucatszámra lehet sorolni ilyen csíkokat - de nálunk soha nem lett igazán népszerű a műfaj.
Valahogy úgy érzem, hogy lenézzük, mert nem hordoz művészi értékeket, urambocsá, egyszerűen
csak szórakoztatni akar. Nálunk viszont valamiért az az elvárás, hogy az igazi karikaturistának
minimum envérébe mártott lángpallossal kell karistolnia az eget. Minden más nulla. (Félre ne értsd,
nem Garfieldet védem - de azt is túlzásnak tartom, amilyen vehemenciával támadják.)
2001

Az ügynök halála
~(ooOoo)~
2001

A brazil sorozatok túlzásbavitt élvezetének következményei a Balog családban

2001

(Tessék észrevenni a Charlie Brown-pulóvert.)
~(ooOoo)~
2001

(Az üveges pacák szószerint így nézett ki.)
~(ooOoo)~
2001

2001

(Ugyan nem állt szándékomban altesti poénokat belevinni, de utólag szóltak, hogy a féknyomnak van
másik jelentése is.)
~(ooOoo)~
2001

2001

2001

2001

2001

2001

Kényszerű háziember.
~(ooOoo)~
2001

2001

2001

2001

2001

Kanapékrumplik szirénhangja
~(ooOoo)~

2001

Saturday Hayfever, azaz metamorfózis a la parlagfű.
~(ooOoo)~
2001

Esztergomi kirándulás
~(ooOoo)~
2001

Még mindig.

2001

Sőt.
~(ooOoo)~
2001

2001

(Nem sokkal a rajz előtt tudtam meg, hogy a Mach3 a hangsebesség háromszorosát jelenti.)

2001

2001

2001

2001

2001

Charlie Brown pulóver
~(ooOoo)~
2001

2002

(Ez nem a családból van, hanem hirtelen felindulásból.)
~(ooOoo)~
2002

2002

(Ez külföldön nagyon bejött.)

2002

2002

Depresszió ellen süti.
~(ooOoo)~
2002

2002

2002

2002

(Ez a gondolkodó szobor arra utal, hogy tessék alaposan megnézni a rajzot, nem adja meg magát
hamar.)

2002

(Abszolút így volt.)
~(ooOoo)~
2002

2002

(Látott már valaki igazi, olvasható könyvet utcai árusnál?)

2003

Ez egy rövid kisérlet volt: valamikor 2001 táján pattant ki a fejemből az ötlet.
Bármilyen furcsa is, de én akkor már untam a blogokat. Olvastam is néhányat, benne is voltam egy
kollektívben, láttam, hogyan megy. (Meg se fordult a fejemben, hogy valamikor ennyi billentyűzet fog
kidőlni alólam blogírás közben.)
A sorozat lényege az volt, hogy legyen egy szófosó tulajdonságokkal megáldott hapsi, akinek be nem
áll a szája. Elmond mindent, akár kiváncsiak vagyunk rá, akár nem. Nevezzük őt Eccerinek.
A fazonnak pedig lesz egy kutyája, akit Blognak hív. Ez egy borzasztó idióta kutya, rendszeresen
aláássa Ecceri tetszőlegesen szomorú monológjait is. Cserébe a gazdája rendszeresen belerúg.
Mindösszesen öt darabja készült el a sorozatnak. Valahogy a rajzokon nem jött át a szándék, én pedig
beleuntam.

2001
Ugye
látjuk,
hogyan
szivárgott be a rajzba a
Monty Python szellemisége. Hát még ha rajzolni is
tudnék...

2001
Mint a 'Mi és Ők'-ben:
gyerek, család. Legalábbis
eleinte.
Blog, a kutya meg csak
rohan utánuk.

2001
Itt kezdett félremenni a
sorozat. Volt néhány
gondolatmenetem,
melyek rajz nélkül nem
voltak elég érdekesek.
Rajzzal talán igen - bár
humorosnak így is csak
erős fenyegetés hatására
lehetne
nevezni
az
alkotást.
Nem is tudom. Valami
fanyar dolog lett belőle,
de nekem tetszett.

2001
Filozofálás továbbra is,
de rajztechikailag egy
érdekes kisérlet. A teljes
rajz
hagyományos
eszközökkel
készült,
csak akkor nyúlt bele a
számítógép, amikor a
végeredményt
beszkenneltem.
A feliratozás
borzalmas lett.

például

2001
A kisérletezés vadul
folytatódott.
Ennek
ellenére ez lett a
sorozat utolsó darabja.
Itt már olvashatóbb a
szöveg, de ez volt az
utolsó
kézzel
feliratozott
rajzom.
Inkább maradtam a
kézi/gépi
kombinációnál.
Ha alaposan megnézed, láthatod, hogy
Ecceri vissza-kapta az
eredeti
formáját,
ellenben
a
kutya
végképp eltűnt.
Viszont
a
webes
statisztikák szerint a
BKV-gyűlölő
weblapok
rátaláltak
a
rajzra.

A történet eleje meglehetősen prózai: a Netacademia indított egy szakmai magazint Technet néven.
Mivel ez túlságosan is szakmaira sikerült, megkértek, hogy csökkentsem egy kicsit a színvonalat:
rajzoljak bele időnként mindenféle marhaságot.
Az Adastra cég - profillal, alkalmazottakkal - egy szakmai konferencián pattant elő a fejemből. A sors
fura játékaként ezt az előadássorozatot is Technetnek nevezték, de ezt már a Microsoft tartotta.
Előkaptam egy mappát és egy ceruzát, Koszó Karcsi pedig gondolom döbbenten nézhetett az első
sorban vadul jegyzetelő emberre.Ő nem ehhez a közönségreakcióhoz szokott.
Végül elindult a sorozat, futott is vagy két évig (2001-2003). Bár a visszajelzések nem voltak rosszak,
én határozottan elégedetlen voltam vele. A beharangozóban láthatod, hogy komplett vízióm volt a
cégről, az alkalmazottakról. De ezeket nem tudtam átadni. A havi-kéthavi egy csík egyszerűen kevés
volt ahhoz, hogy bevezessem, neadjisten emlékezetessé tegyem a szereplőket. Gondolj bele, a Dilbert
már egy örökkévalóság óta létezik, mégis - ha nem számoljuk az állatokat - 7 karakterrel dolgozik,
mindenki más csak common guy.
Így végül annyi lett a sorozatból, hogy teljesen átlagos IT poénokat mesélt el IT-közeli
alkalmazottaknak. Persze, ez se kevés, de eredetileg ennél jóval többet szándékoztam.
Jöjjön akkor a cég és a kollégák bemutatása, a 2001-es draftból. (Ez látszik a grafika minőségén is.)
Az AdAstra RT
Az AdAstra RT valamikor tisztán DTP-vel foglalkozott, de hallgatva az idők
szavára, átnyergeltek a webdizájn területére - ez persze nem zárja ki, hogy
hagyományos reklámkampányokban ne vegyenek részt. Ennek megfelelően
a cég alkalmazottai között egyaránt megtalálhatók a dizájn szakma öreg
rókái és ifjú, gyakorlatilag kizárólag a weben élő megszállottak. A
karikatúrasorozat nem öleli fel a cég egész életét - elsősorban egy örök
ellentétet szeretnék körbejárni, mely a mérnökök és a menedzserek között
feszül; és mi lehetne jobb erre a célra, mint egy reklámcég mindennapos informatikai munkájának a
bemutatása.
Mottó:

Az infomunkások szervezetét IAGR-nak nevezik, mely az Informatikai és Alkalmazott Grafikai
Részleg név rövidítése.

Röviden jellemezve: nélkülözhetetlen. Egyszerűen képtelen
tévedni.
Pontosabban, nem lehet meggyőzni róla.

Kommunikációja meglehetősen egyszerű, de ez pusztán annak
köszönhető, hogy a hétköznapi nyelv még nem implementálta
a C++ fontosabb kifejezéseit.

Pályakezdő fejlesztő, aki még csak most kezd rádöbbenni,
hogy van világ a javaszkripten kívül is.
Viszont teljes lelkesedéssel veti bele magát, élvezi, hogy
minden nap fokozatosan nyílik ki számára a világ.
Különösen nagy katarzist élt át, amikor rájött, hogy kávét
akár magának is tud főzni abból a fekete porból, és pizzát
sem csak futár útján lehet beszerezni.

Őrá mondják, hogy látott már karón R35-öst.
Körülbelül annyi esélye van annak, hogy valami számítástechnikai
újdonság lázba hozza, mint annak, hogy egyszer őszintén kívánjon a
főnökének "Jó napot!"

Elszállt művészlélek, aki egy
elvesztett fogadás következtében
megpróbálkozott a számítógépes
grafikával és azóta esküszik rá. Programozó kollégáihoz
hasonlóan meglehetősen furcsa a kapcsolata a világgal, de
érzékenyebb periódusaiban mások által elképzelhetetlen
közelségbe képes kerülni az őselemekkel. Mindenki emlékszik

még rá, amikor egy sürgős munkát nem tudtak időre leadni, mert eltűnt - csak sokkal később találták
meg a Margit-szigeten, ahol a fűben hanyattfekve a felhőket bámulta.

Valamikor ő volt a grafikusok királya, de reménytelenül
analóg lévén, mostanra munkájának jelentősége lecsökkent.
Leginkább Félix dolgait szokta bírálni, de nem igazán értik
egymás értékrendszerét.
Régivágású úriember, ennek következtében az egyik
legkeményebb munkát végzi - ő egyezteti a grafikus
megjelenést a megrendelővel.
A rajzokon feltűnő egyéb - azaz nem IAGR - szereplők

Mert minden cégnél lennie kell igazgatónak. Szerepe nem is
sokkal több ennél, finoman fogalmazva, az elektronikus világ
gyorsvonata elszáguldott kézihajtánya mellett.
Frusztrációját csökkentendő inkább meg sem jelenik a cégnél,
ehelyett konferenciákon villogtatja értelmesen-hallgatni-tudó
képességét.

A tulajdonképpeni vezető. Megvan az az előnye, hogy kiadhat
utasításokat, az igazgató akaratára hivatkozva.
Ezek általában hasznosabbak, mint a diri saját utasításai.

Vérprofik, kőkemények
vastagon számláznak.
A
cég
menedzserei
ámulva nézik, amint mágiafüstszagú számításokkal hozzák
egzaktul azt, amit enélkül is tudott mindenki.
Viszont általuk ez a kollektív tudás dokumentált ténnyé
válik, ezért kellemetlen döntések előtt előszeretettel hívják
meg őket.

Számára tiszta öröm az élet. Ha el akar érni valamit, elég, ha azt
gondolja, hogy már elérte. Rendelkezik azzal a képességgel, hogy
nemcsakhogy figyelmen kívül képes hagyni a tényeket, de erről
bárkit meg is tud győzni.

és

ki

Végtelenül megértő, már-már negédes. Folyamatosan bombázza
az igazgatóságot a dolgozók érdekeit védő intézkedésekkel - az
Isten tudja, hogy miért lesz mégis minden ilyen javaslat után
sokkal
rosszabb
az
alkalmazottak hangulata.

Informatikailag zokni, de tudását hajlamos lelkesedéssel pótolni.
Mely produkció sokkal rosszabb, mintha beismerné hibáit.
Pénzügyi és eszköznyilvántartási vonalon viszont verhetetlen,
erről a leltáregyeztető kollégák órákig tudnának beszélni.
2001

(Van véleményem az ISOxxxx minősítésekről.)
~(ooOoo)~
2001

(Ugye nem kell segítség?)

2001

(Még rá akartam írni, hogy moleskin, de már nem fért rá.)
~(ooOoo)~
2001

2001

Azaz ránézésre megmondja egy pirosról, hogy az #DA4242.

2001

(A rajzok nagy része egy-egy konkrét cikk mellé készült. Azaz a téma adva volt.)
~(ooOoo)~
2001

2001

(Hogy egy kis érzelmi szál is legyen a történetben.)

2001

(Egy haverom jelezte a rajzzal kapcsolatban, hogy először nem értette, aztán amikor nagy sokára
rájött, hatalmasat nevetett. Engem viszont borzasztóan zavar, hogy nem tudom, mire jött rá.)
~(ooOoo)~
2001

(Ma már nem ütne a poén, hiszen már lehetnek ékezetek az URL-ben.)
~(ooOoo)~
2001

(A legnagyobb kedvenc. Bekeretezve lóg a szobám falán. Pedig kapkodva készült, mert az eredeti
rajzot a főszerk visszadobta - nekem meg egy nappal lapzárta előtt kellett újat rajzolnom.)

2001

(Mit összegörcsöltem, hogy négy sorba minél nagyobb ökörséget tudjak írni.)
~(ooOoo)~
2001

(A karácsonyi számban egy egész oldalt kaptam. Így alakult ki ez a négysoros mini történet. Boldogan
rajzoltam bele minden olyan szereplőt, akik addig még nem kaptak szót.)
~(ooOoo)~
2001

2001

2001

(Angliában egyből kiszúrták a Monty Python favágódala ihlette képet.)
2001

(Megint Charlie Brown pulóver.)

2001

(Az 'egér megindult magától' történeten hetekig röhögtünk a windows listán. Tényleg volt ilyen levél.)
~(ooOoo)~
2002

(Már nem is mondom.)
~(ooOoo)~
2002

2002

(Időhiány. Spórolás. Egy kocka.)
~(ooOoo)~
2002

(Megjegyzem én nagyjából akkor álltam át az új XP felületre, amikor kijött a Vista az aeróval.)
~(ooOoo)~
2002

(Ezzel a rajzzal nyertem egy osztott második helyet és egy elnyűhetetlen Exchange pólót a hivatalos
MS Exchange blogon kiírt karikatúra pályázaton.)

2003

(Abszolút megtörtént eset. Innen menekültem el két hónap próbaidő után.)
~(ooOoo)~
2002

2003

(Megint egy kis Monty Python.)

2003

Amikor beindul a spamfilter.
~(ooOoo)~
2003

Lehet, hogy te is jó leszel... az egyik kedvenc mondatom.

Habár ez már az ötödik fejezet, de igazából ezekkel a rajzokkal kezdődött minden. Az én
korosztályom számára a panel forma volt
rajz alá írjuk, kérem. Ha egyáltalán van.)

A Karikatúra. (Csak semmi szövegbuborék, a szöveget a

Természetesen eleinte én is paneleket rajzoltam. Hogy a fenébe ne: ha csak úgy lefirkantasz valamit
egy papírra, az már helyből panel karikatúra. Na jó, ha igényes vagy, akkor húzol köré egy keretet (de
egy vonal is elég), meg rádobálsz némi szöveget és kész. (El se hiszed, mekkorát dob egy rajzon, ha
betűkkel bástyázod körül. Írjál rá mindent: a nevedet, a szerzői jogi dumákat, a weblapod címét, a
kutyád weblapjának a címét... szinte mindegy, mit. Az se baj, ha olvashatatlanul aprók a betűk.
Borzasztó profin fog kinézni.)
Amikor azt írtam, hogy "lefirkantasz", azt maximálisan komolyan gondoltam. A következő rajzok
némelyike tényleg csak egy ilyen közel absztrakt vonalköteg. Sőt, néha kipróbáltam, milyen az, ha
valamit mindösszesen egy lendületes vonallal rajzolok meg. Nem mondom, hogy mindegyik sikerült,
de nyugi, ide csak a jobbakat válogattam be.
2001
(Igen, ma már látom, hol rossz a
rajz.A nyolcvanas években már
szivaroztam, de nagyon amatőr
módon. Például fogalmam sem
volt róla, hogy a szivart nem
szívjuk
folyamatosan
és
legfőképpen
a
füstjét
nem
tüdőzzük le.
Ez a rajz az akkori érzésnek állít
emléket: parázslik a szivar vége,
égetően kapar a torok, de
szószerint lángolva lobog az
ember haja az élvezettől. Mert még
van. Haja.)

2001

Ezt a rajzot egyszer
beküldtem
egy
karikatúrapályázatra.
Nem nyertem.

viccből
arab

2001
Ne mondd, hogy nem
érted. Segítek: az a fekete
ott a képen egy monolit.
Ha még mindig nem megy,
nézz
rá
a
készítés
évszámára.
Egyébként
ez
és
a
következő 3 rajz felkérésre
készültek: a Fanofunnytól
kértek
sci-fi
témájú
rajzokat.

2001
Kommunikációs zavar
(Lentebb az ötlet első
megjelenése látható egy
vázlaton.)

(Ehhez a rajzhoz tudni kell,
hogy 2001-ben döntöttek
úgy az oroszok, hogy a MIR
űrállomást
már
nem
érdemes tovább üzemeltetni, így márciusban a
Csendes-óceánba
kormányozták.
Apró nüansz, hogy a spray
felirata
olasz.
Ugye,
Fanofunny.)

2001
Mint igértem, lesznek teljesen elvont
rajzok is.

2001

Angolul jobb:
Mouth-organic

2001

Ez egy újabb kísérlet. Olvastam Attenborough-t és néhány groteszk részletnél hangosan felnevettem.
Aztán megpróbáltam ezeket a jeleneteket lerajzolni.
~(ooOoo)~
2001

2001
És
vissza
az
hangulatrajzokhoz...

egyvonalas

1999
Jobbra lassan, balra lassan,
Ritmus halkan ring a hajban,
Újra kavarog a Végre csikorog a Mégis mosolyog a Napra hunyorog a Tánc a ködben, tánc a jégen,
Tánc a hóban, tánc a fagyban,
Tánc a ködben, tánc a jégen,
Tánc a hóban, tánc a fagyban,
Tánc a ködben, tánc a jégen,
Tánc a hóban, tánc a fagyban.
Tánc.
(Ghymes)

1999
Minden mindegy,
avagy Rómeó végzetesen
elidegenedett

2001
Két kifejezés, melyeknek nincs igazán magyar megfelelője, miközben magát az érzéseket ismerjük.
Szószerint fordítva:
"középkorú férfi kopaszság
mintázat",
azaz
valami
olyan
speciális dekoratív elem a fejen, mely
ellensúlyozza a negyvenes férfi
kezdődő kopaszodását. Tipikusan
ilyenek
a
különféle
szakállkombinációk,
a
fülbevaló,
a
napszemüveg,
illetve
a
nem
szokványos hajviselet.
(Írja mindezt egy 46 éves, fejtetőn
erősen
kopaszodó,
szakállas,
maradék haját hosszú lófarokban
hordó férfi.)

"a rossz haj napja", azaz egy
olyan nap, amikor reggel tükörbe
nézünk, elborzadunk, megpróbáljuk
a frizuránkat valahogy elfogadhatóvá
varázsolni, természetesen sikertelenül
- majd az ebből fakadó rosszkedv
rányomja bélyegét az egész napra.

2001

2001

2001

2001

2003

(Illusztrációk egy barátom első Powerpoint előadásához)

2005
Végül két rajz, immár a blogról.

Első pillantásra látszott rajta,
hogy olyan ember, aki túl nagy
jelentőséget tulajdonít az első
pillantásnak.

Legyen komoly figyelmeztetés, ha jól nézel
ki egy görbe tükörben.

Volt egy időszak, amikor megjött az étvágyam. Azt láttam, hogy Magyarországon nagyon nincs piac,
és 1999-2002 között az internetpenetráció sem volt olyan erős, hogy arra lehetett volna alapozni bármit
is.
Maradt a külföld. A világ ugyanis nagy, és odakint már akkor is intenzíven használták a netet.
A Világökörség mellékterméke volt egy kapcsolati rendszer, így hozzájutottam meglehetősen sok
pályázati kiíráshoz. (Mindegyiket ki is írtam a lapra, hogy mások is hozzáférjenek.)
Ennek volt egy egészen bizarr vetülete is. Egy idő után elkezdték mindenütt zártkörűvé tenni ezeket
az információkat. Az egyik legjobb oldalnál (Tabriz Cartoon, az Iráni Karikatúraszövetség lapja) szóvá
is tettem, hogy ezt most miért? Azt válaszolták, hogy azért, mert csak tagoknak akarják kiadni az
információkat. Ha hozzá akarok jutni, lépjek be. Belegondoltam. Mekkora buli lenne már belépni az
iráni karikatúraszövetségbe? Megírtam nekik, hogy oké, belépek. Erre küldtek egy formot, ahol sajnos
szerepelt az, hogy a saját országomban mi a hivatalos regisztrációs számom. Tekintve, hogy itthon
nem voltam tag, így kútbaesett ez a bizarr lehetőség.
De azért nem panaszkodom, mire elkezdték elzárni az infókat, addigra már elég sok helyen ott volt a
nevem, így legtöbbször közvetlenül a szervezőktől kaptam meg a kiírásokat. No, nem mintha
különösebben labdába rúgtam volna. Egyrészt nem hangzott a nevem sem oroszosan, sem törökösen
(ez vicc volt), másrészt valahogy nincs meg bennem az az erős, már-már a demagógia határát súroló
drámai érzék, amellyel ütős karikatúrákat lehet készíteni.
Így maradt a vadászat a katalógusok után, ami bőven ki is elégítette a sikerszomjamat. (Ha nem
tudnád, katalógust általában azok kaptak, akiknek a rajza bele is került abba. Ez volt az első,
meglehetősen kemény szűrő.)

2002, Nanjing

Anyja lánya
Téma: free
Megjelent a "2002 Best World Cartoons" katalógusban. (The First LM China International Cartoon
Competition)

2003, Madrid

Téma: Európa (;UNIÓN Y PROSPERIDAD!)
Megjelent a "Museo de Humor Grafico de La Ue 2001/2002" katalógusban
(Nem biztos, hogy ilyen kis méretben minden látszik. Akkoriban volt két tanker katasztrófa
Spanyolország partjainál, tönkrevágva a halászatot; a franciát zavarja a Big Ben hangja, a német
káposztatermelőt az Eiffel-torony árnyéka, a Maneken Pis átpisil a szomszédba, északról benéz egy
jávorszarvas, az olasz hapi kitartóan rohan a nők után, vele szemben a parton a jugoszláv
polgárháború sírja, a középső kupacon a svájci bankár ül a pénzén, előtte pedig egy bőrgatyás osztrák
tangóharmonikázik kegyetlenül. A bebocsátásra váró visegrádi négyek meg csak néznek meredten.)

2002 Ankara

Laptop beépített billentyűvilágítással és szünetmentes táppal
Téma: Cartoon and Informatics
Megjelent a 8. International Cartoon Festival katalógusában.
(Cartoon and Informatics - Karikatür Vakfi Cartoon Foundation)
2002 Ankara
Tuti backup
(Emlékszik még valaki az akkori virtual reality headset-ekre? Beépített monitorral és fülessel?

2002 Knokke-Heist

Téma: Az emberek nevetésre vágynak
(Ezzel a rajzzal történt egy kis malőr. Nem vettem észre, és egy korábbi kiírás akadt a kezembe. Így
2002-ben küldtem el egy 2001-es témára készült rajzot. Gondolom, meglehetett a véleményük... a
csigalassú magyar postáról.)

2002 Knokke-Heist

Téma: free
A teaautomata üzembeállítása okozott némi zavart az urológia osztály működésében
(Ahogy észrevettem a bakit, gyorsan küldtem egy másik rajzot.)

2002 Recife

Életre nevelünk
Téma: free

Vizsgaidőszak

2002 Porto

Téma: Ökoturizmus
(A legeslegeslegelső pályázati rajzom).
2002 Wolfsberg

Téma: ...Rund um die Körbis...
azaz Tánc a tök körül

2003 Feldkirchen

Téma: A határok elbontása
(Ezt a rajzot nem kicsit böktem el. Oké, a kiírást olvasva egyértelmű, de egyébként pont a
mondanivaló sikkad el. Ugyanis nem látni, hogy az emberek most éppen építik, vagy bontják a határt.
Azaz nem jön át, hogy az emberek már megbékéltek, bontják a kerítést - de az acsarkodásra idomított
kutyák ész nélkül acsarkodnak tovább.

2003 Legnica

Téma: Intermedia,
azaz Médiamérgezés
2003 Genzano

Superhero, azaz Lepukkadt Szuperhős
Téma: free

2002 Lubeck

Téma: Waste, azaz Szemét és pazarlás
2005 Cairo

Az Operaház Fantomja
Téma: free

2005 Marostica

Az ifjú Gödel
Téma: free
(Aki esetleg nem értené, nézzen utána a neten Gödel első, illetve második nemteljességi tételének.)
2005 Knokke-Heist

Mi lett veletek, egykorvolt hatalmas harcosok?
Téma: free
(Az egyik legkedvesebb rajzom. A bevásárlóközpontokban mindig eszembe jut, hogy őseink még
mamutot hajkurásztak, falvakat fosztogattak, vadakat oroztak - mi pedig csak toljuk, toljuk kövéren a
bevásárlókocsit.)

2005 Legnica

Bull"s Eye
Téma: free
(Izé, én restellem magam, de nem tudom, hogy ismered-e a szakkifejezést. Dartsban nevezik bika
szemének a tábla közepén lévő - egyébként 50 pontot érő - kicsi piros kört.)
2004 Shanghai
A rúdugró magányossága
Téma: free

2005 Izmir
Tabula Rasa, azaz tőcsd le a frissítést
Téma: valami informatika

2005 Ankara
Gyermeki büszkeség
Téma: free

Idézet a blogról

2005 Baku

Csendélet a börtönben
Téma: free
(Ez megint egy kicsit töprengős rajz. Segítek: mi történik azzal a szappannal, melyet leejtenek egy
börtön tusolójában?)
2005 Bursa

Téma: free
Amikor egy őrült hasonló temperamentumú őrangyalt kap

2002 Webcomics
Ez egy kicsit más, mint a korábbi pályázati anyagok. 15TT, azaz 15th Toon Thing.
Amikor a Webcomics-nál nyomultam, akkor minden rajzolónak volt egy saját lapja és ehhez rendeltek
egy saját fórumot. Ezen a lapon kellett rendszeresen frissíteni a rajzot, illetve a fórumon tudott
visszajelezni a közönség, na meg a pályatársak. Ez utóbbiból szabadult el az őrület. Először csak a
különböző nációkból érkező rajzolók kezdték zrikálni egymást, később szinte mindenki mindenkit.
(Már aki legalábbis aktív volt.)
Logikusan következett ebből egy helyi pályázat. Minden hónapban volt egy ún. Toonmaster, aki
kijelölte a pályát. Ez három tételből állt:
Ki: milyen személynek kell szerepelnie a rajzon.
Mi: milyen tárgynak kell szerepelnie a rajzon.
Hol: milyen helyszínen kell játszódnia a sztorinak.
Aztán minden hónap 15-én ki kellett virítani az új rajzot a saját oldalra, a szerzők pedig nekiestek
egymásnak. A közönség élvezte.(Meg Dave, a tulajdonos is.)
Ennél a rajznál pl a következők voltak a feltételek:
Ki: Jehova tanúja;
Mi: orrspray;
Hol: világűr.
(Pusztán érdekességként jegyzem
meg, hogy amikor én voltam a
Toonmaster, akkor a következő
kombinációt adtam meg:
Ki: Einstein;
Mi: babkonzerv;
Hol: sumótábor.
Ahogy Terry megjegyezte, tényleg,
már régen voltak igazi fingós poénok.)

2002 Webcomics
Egy újabb 15TT forduló.
Ki: vízszerelő
Mi: Stresszlabda
Hol: Kongresszus
(Hogy érthető legyen, tessék
visszaidézni azokat az éveket.
2002-ben Amerika már túl van
a
terrortámadás
okozta
sokkon, és ekkor már a saját
kormányukra dühösek, mert
még mindig nem tudták
elfogni a bűnösöket.)
(Brian
megjegyzése:
a
csimpánz gondolom extra
bónusz.)

De ezek már megint csak
emlékek. Tudomásom szerint
megváltozott a tulajdonos, az
új Webcomics pedig fizetős
lett. Annyit viszont nem ér.

2005 Hongkong

Válság
Téma: free
(Ó, az én jövőbelátó szemeim!)

Mint a bevezetőben is írtam, gyerekkorom óta rajzolgatok. Hogy ez mikor volt, azt hagyjuk,
maradjunk annyiban, hogy a tüzet már ismertük. Ezekből a papíralapú rajzokból fenn is maradt
néhány, de ahogy most átnézegettem őket, igen erősen szelektálnom kellett. Valószínűleg már senkit
sem érdekel egy Torgyán,
vagy Kupa karikatúra - még
akkor
sem,
ha
anno
címlapon voltak.
Az első elektronikus tabletet
olyan 1998 vége felé vettem.
Igazából ez a beszerzés dobott
rettenetesen nagyot a rajzolgató
kedvemen. (Előtte már évek
óta
gyakorlatilag
nem
rajzoltam semmit, azt is
elfelejtettem, hogy tudok.)
Vadul nekiálltam kisérletezgetni. Nagyjából 2001-2002
környékére mondhatom azt, hogy megtanultam használni az új médiát, az elektronikus grafikát.
A 2001 utáni rajzokat az előző fejezetekben már láthattad. Ebben, a mostaniban, egyrészt az 1999 előtti
hagyományos rajzokat, másrészt az 1999-2001 közötti elektronikus kisérletezgetések eredményeit
tekintheted meg.
1991
Egy
butikos
ismerősömnek
támadt az a zseniális ötlete, hogy
betör a vicces képeslapok piacára.
(Akkoriban azért még nem volt
olyan telített a piac, mint
manapság.)
Engem kért fel, hogy tervezzek,
illetve rajzoljak neki humoros
képeslapokat. Készült is egy
csomó, ezek közül négynek a
vázlatát válogattam bele az
albumba.
Mondanom sem kell, az egészből
végül nem lett semmi.
Kisebb csoda, hogy ezek a vázlatok jó tizenöt évvel később előbukkantak egy költözés során.

1991

(Ma már nem lennék ennyire
szégyenlős, a kisgyereknek
lenne fütyije is.)

(Ez pedig az életből lett ellesve)

1992 Bakonyi Betyár
Tessék jól megnézni, mert ez az egyetlen közéleti (durvább kifejezéssel politikai) rajz a kötetben.
1992-ben jelent meg
egy
tiszavirág-életű
vidéki
lapban,
a
Bakonyi Betyárban.
Maga a rajz a már
akkor is divatos sikerpropagandáról
szól.
Amikor
léptennyomon arról szólt
minden, hogy milyen
faszán állunk, amikor
elkezdtük
fejben
legyőzni a tigrist. Csak
amikor körbenéztünk,
akkor láttuk, hogy
mégsincs
minden
rendben.
Már
aki
persze hitt a szemének.

1992 Bakonyi Betyár
Brutális matt
(Habár ugyanaz az újság, de ez már nem politikai rajz. Semmi más, mint amit a címe is mond.)

1999

Napraforgató

1997
Felhasználók

1999

Istenem, a legelső.
Úgy értem, nem ez volt a legelső rajzom az életemben, de ez volt az, melyet először rajzoltam a frissen
vásárolt tabletemmel. (Ekkor a tablet még csak rajztáblát jelentett.)
1999-et írtunk. Hogy mást ne mondjak, Totó kutyán kívül még nem sokan tudták ki is az a Gyurcsány.
Mindemellett hozzáteszem, imádom a curlinget.
(Az aláíráson ne lepődj meg. Teszt céljából egy hosszú nevet választottam... márpedig létezik-e
hosszabb név Johann Gambolputty... von Ulm nevénél?

Itt pedig... ha emlékszel, 1999-ben borzasztó forró nyarunk volt. Időnként tényleg nem lehetett
hozzáférni a hűtőszekrényhez. (Még ez a rajz is csak teszt.)

1999

1999

1999

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Ezen a fejezeten nagyon sokáig gondolkodtam. (Igazából már összeállt az anyag, amikor utólag
hozzácsaptam a könyvhöz.) Összességében meglehetősen sok illusztrációt rajzoltam - legalábbis
nekem soknak tűnt - vannak kedvencek is közöttük... de akad-e olyan rajz, mely magában is megáll?
Hiszen ezek a rajzok egy adott szöveget illusztráltak, abban a konkrét szövegkörnyezetben éltek.
Önállóan... fogalmazzunk úgy, hogy csökkentett élvezeti értékkel bírnak.
Végül 8 olyan rajzot találtam, melyek egyrészt nekem is tetszettek, másrészt úgy éreztem, hogy
minimális magyarázattal érthetőek, mi több, szórakoztatóak lehetnek.
Mondanom sem kell, gyakorlatilag mindegyik informatikai tartalmú. Voltak, melyek újságban, voltak,
melyek a weben és voltak olyanok, melyek zárt körben, nem publikusan jelentek meg.
2008

A rajz melletti szöveg egy olyan
rendszerről
szólt,
mely
kegyetlenül és részletesen naplóz
minden olyan eseményt, mely
magát a rendszert érinti.

2008

Ez a rajz egy termék azon új tulajdonságát szándékozta kiemelni, miszerint az tömörítve tárolja az
adatokat.
2008

Univerzális automata (Insert Coin, Insert Card, Insert Love)
2008

Mennyivel jobb, ha egy szoftver inkább granuláris, mint monolitikus.

2008

Az úgynevezett informatikai csoport-házirend, mely kötelezően előírja, milyen lehetőségei lehetnek a
felhasználóknak a gépeiken.
2008
Ez a rajz pedig az
informatikát az utóbbi
években
leginkább
megváltoztató jelenségről, a különböző
virtualizációkról szól.
Aki egy kicsit is
otthon van a témában,
az
tudja,
hogy
virtualizálunk
szervert,
alkalmazást,
hozzáférést, operációs
rendszert... miért ne
lehetne virtualizálni
magát a felhasználót
is?

2008

Őszintén szólva már egyáltalán
nem emlékszem, mit is akart
illusztrálni ez a rajz. De nem is
lényeges, megáll önmagában is.

2007

