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Ebben az évben Oroján István nem csupán szép élet-
korát (70 esztendős!), hanem fél évszázadon átíve-
lő művészi pályáját is ünnepli. Voltak irányzatok a 
művészett örténetben, amelyek ennél kevesebb ideig 
tartott ak, olyan kulturális trendek, amelyek ennél 
rövidebb idő alatt  eltűntek. 

Először 1992-ben találkoztunk, amikor a Körös-
vidéki Múzeum egy jelentős kiállításon mutatt a be 
addigi munkásságát. A következetesség, az a „fe-
gyelem”, ahogyan életét a közösségéért, valamint az 
eredetiség és a szépség szerelmeseinek áldozta, már 
a kezdetektől arra késztetett , hogy kett ős szempont-
ból fi gyeljek rá. Olyan emberről van ugyanis szó, aki 
mindig is a tiszta emberi lelkiismeretet és a mélységes 
művészi öntudatot képviselte, s képviseli ma is.

Oroján István életműve úgy stílusát, mint üzene-
tét tekintve mindenki máséval összetéveszthetetlen, 
ám ami ennél is fontosabb: művészi részvétele egye-
nesen páratlan. Természetesen mivel mi, kritikusok 
folyamatosan „beskatulyázásra” kényszerülünk, az 
ő esetében talán egy érzelmi konstruktivizmusról be-
szélhetünk. Noha alapos ismerője mindazon esztéti-
kai elveknek, amelyeket a ’20-as évek konstruktivis-
ta kiáltványai megfogalmaztak, továbbá olyan tanít-
vány volt, aki sosem tagadta meg mestereit (többek 
közt Joan Miró, Kassák Lajos, valamint egyetemi évei 
alatt  Vinkler László volt az), neki sikerült – mond-
hatni akaratlanul – meghaladni az „iskolai szigort”. 
Ő ugyanis egy részvétt eljes és érzelmi konstruktiviz-
must képvisel. Festészetem nem a Világ része, el-
hagyta a Földet, mint egy férgek által felemésztett  

házat – mondta Kazimir Malevics, az irányzat egyik 
atyja. Az az érzelmi lüktetés, amely Oroján István 
munkáiból árad, pontosan ezt teszi – megszabadítja 
a művészetet minden földies vonástól, ám ezt nem 
csupán egy ideatikus demonstráció kedvéért teszi, 
nem azért, hogy az egyediség fényében tetszelegjen: 
a mértani formákat kifi nomult és kiegyensúlyozott  
érzékiséggel telíti.

Azt is gyaníthatjuk, hogy az érzelmek és a plasz-
tikus geometria sajátos ötvözése a művész egzisz-
tenciális választásában is gyökerezik. Hátat fordított  
a nagy kulturális központok forgatagának, életét 
szülőfalujától, Batt onyától nem messze, „elszigetelt-
ségben” töltött e Gyulán. Olyan közegben alkotott , 
amely a történelmi idő korlátai között  is képes volt 
megőrizni egy román dimenziót. Esetében kett ős 
magányról beszélhetünk – egyrészt az alkotómű-
hely magányáról, másrészt az etnikai hovatartozá-
séról. Tehetségének hála, mindkét lehetséges hát-
rányt saját művészi életművének szilárd tartóoszlo-
paivá tudta átalakítani. Sőt, segítségükkel egy olyan 
mikrouniverzumot épített  fel, melyben a művészi 
szigor fennköltsége találkozott  az emberi lelket 
meghatározó alapvonásokkal.

Festményeire és grafi káira egyaránt jellemző a 
kétdimenziós kompozíciók iránti vonzalom. Plasz-
tikus gondolkodásának meghatározó eleme a füg-
gőleges és vízszintes elrendezés, a román freskók és 
ikonok hagyományosan meghatározó kompozíciós 
vezérelve, Oroján István is szívesen alkalmazza ezt, 
ami ugyanis arra kényszeríti az alkotót, hogy sosem 
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céltalan kompozíciós elvek mentén építse fel műve-
it. Az összefüggések sugalmazásával ugyanis így 
létrejön a kommunikáció az alkotásait szemlélővel, 
s lehetővé teszi számára mindazon benső lelkiálla-
potok megtapasztalását, amelyek a művet ihlették. 
A színhasználat végső soron ugyanezt a művészi 
gondolkodásmódot követi – az uralkodó monokróm 
felületeket végtelenül finom tonális árnyalatok törik 
meg olyan ritmusban, amivel képesek érzelmekkel fel-
tölteni a fegyelmezett rendet.

Oroján István szobrászatát is a mélységesen sze-
mélyes regiszter jellemzi. A harmadik dimenzióhoz 
fordulás során, az anyagi perspektíva beemelésével, 
az ikonográfiai elveket és a Brâncuşi-i eszméket öt-
vözi: csupán az alapvető formák maradnak, csak a 
meghatározó szimbólumok, kizárólag azok a dol-
gok, amelyek az emberi lény legmélyéig képesek 
elvezetni. Mégsem az ember primitív dimenziójáról 

kell beszélnünk, hiszen az idő által folyamatosan át-
formált emberi lény lényegre törő leírásáról van szó. 
Nem primitív, hanem esszenciális, nem mitologikus, 
hanem tünékeny-szakrális. Szobrai a még bennünk 
pislákoló emberi vonásoknak egy-egy kifejeződései.

Oroján István meghatározó alkotó, akinek élet-
művét – meggyőződésem – még nem sikerült teljes 
mértékben megfejteni, ugyanakkor művei hiányá-
ban képtelenek lennék elképzelni az elmúlt ötven 
év szellemi életét ebben a multikulturális közegben. 
Oroján Istvánt leginkább saját művei alapján lehet 
meghatározni, jellemezni. Olyan életmű az övé, 
amelynek benső tartalmai túlmutatnak mindenfé-
le besoroláson és kritikusi kategorizáláson. Olyan 
életmű, ami magáért beszél, sőt benső kiterjedése – 
Brâncuşi szavaival szólva – a Mindenségről beszél…
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