
„A fotó mindig bennünk él, 
és egyszer összetalálkozunk 
vele. Így témáim is változatos 
skálán mozognak, többnyire 
a lelkivilágom a meghatáro-
zója, hogy mikor mi készül” 
– fogalmaz lapunknak adott 
interjújában a székelyföl-
di és bánsági gyökerekkel 
rendelkező, Magyarországon 
élő Orbók Ildikó fotóművész 
(portrénkon), akivel a XXV. 
Bánsági Magyar Napokon 
tartott temesvári kiállítása 
alkalmából beszélgettünk.

→ SÜTŐ ÉVA

Hogyan érzed, igaz a régi slá-
gerszöveg, hogy „szívet cseréljen, 
aki hazát cserél”? Budapesten 
élsz, miközben Temesvárt senki 
sem tudja könnyen maga mögött 
hagyni…

Kimondani is sok, hogy Temes-
vár után 33 éve élek Budapesten. 
Szívet cserélni nem lehet, én ezt 
vallom. A szív hatalmas, minden-
nek van helye benne abból, amit 
szeretnénk, és mindennek akkora 
helye, amennyit mi szeretnénk. 
Abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy Temesvártól sosem sza-
kadtam el. Amikor a honvágy vagy 
a hiányérzet felülkerekedik, útnak 
indulok én is. Kivétel volt a kite-
lepedés első két éve, s az elmúlt 
másfél év, ezek kicsit nehezebb 
időszaknak számítottak. De akkor 
is éreztem a közelséget. Sokszor 
elgondolkoztam azon, hogy az, aki 
távolra ment, és nem tud visszatér-
ni érzelmileg töltekezni, hogyan 
tudja ezt megélni. Én szárnyasze-
gett madár lennék.

Mikor történt az átmenet, ami-
kor fotóidra már művészszemmel 
lehetett tekinteni? Mikor kezdett 
körvonalazódni, hogy ez már több 
mint hobbi?

Egy művészeti portálon, ahol 
a művészet több ága is jelen volt, 
2008-ban kezdtem bemutatni a 
fotóimat. A portál több volt egy on-
line csoportosulásnál, személyes 
kapcsolatot ápoltunk, különböző 
események szerveződtek, kiállí-
tások, könyvbemutatók, verses 
estek. Több művészeti ág számos 

szereplője alkotott csapatot. Ösz-
szetartó, egymást segítő, ösztönző 
közeg. Ekkor kezdtem „közönség” 
elé vinni a gondolati képeimet 
mind a virtuális térben, mind a 
közös kiállításokon. Ezt követte 
egy temesvári kiállítás, ahol olyan 
képeket mutattam be, amelyekkel 
azonosulni tudok: nem szépséget, 
inkább mélységet közvetítenek. 
Mint például egy félig összedőlt 
tanyasi ház szinte érintetlenül ma-
radt, az utolsó pillanatokat őrző 
konyhájának képe Eltűnt pogácsa-
illat címmel. A kép megállította, 
elgondolkodtatta a nézőt. Ez meg-
erősített abban, hogy értenek, és jó 
úton járok.

Székelyföldi gyökerekkel is ren-
delkezel. Hogyan jár vissza az „ős-
haza” zsigeri képe?

Anyám háromszéki székely 
volt, apám bánsági magyar, Bu-
dapesten élek, ez a hármasság 
határozza meg lelkivilágomat. 
Olyan „batyu” ez, ami tele van 
széppel, jóval, hasznossal és ke-

serédessel. Mély lenyomata ma-
radt gyermekkorom színhelyei-
nek bennem: a Bánságban éltem, 
Erdélyben töltöttem a nyarakat. 
Mindkét szülőm mindent átadott, 
ami ahhoz kell, hogy a gyökereim 
megmaradjanak, tényszerűen és 
képletesen is. Később a sors úgy 
hozta, hogy férjem révén laktam 
is pár évet Erdélyben, onnan ve-
zetett az út Budapestre. Így lettem 
olyan hazajáró, hogy mindenhova 
hazamegyek.

Másodszor voltál vendége a 
Bánsági Magyar Napoknak. Mi-
lyen a jól ismert közönségnek 
megmutatni belső énedet? 

Ismerős közegben kiállítani 
nagy kihívás, pedig sokan úgy 
gondolnák, hogy ez a könnyebbik. 
Nem az. Már maga a készülődés is 
izgalommal teli. A fotók válogatása 

során a felmerülő kérdések: vajon 
érzik-e, hogy mit szeretnék mesél-
ni, közös nyelvünk nem kopott-e 
meg? A lelki kapocs megmaradt-e? 
Majd kiugrik a szívem a mellka-
somból, amikor azt tapasztalom, 
hogy minden rendben van, érte-
nek, értjük egymást, nem változott 
semmi, mert én sem változtam.

Hogyan élted meg az élményt a 
Csiky Gergely Színház falai között, 
amelynek különleges illata, han-
gulata már gyermekkorunkban 
megfogott?

Katarktikus élményként éltem 
meg, még ha túlzásnak hangzik is. 
E járványhelyzetben is számosan 
eljöttek, barátok, ismerősök, kollé-
gák, és sokan olyanok, akik isme-
retlenül is részesei szerettek volna 
lenni ennek az eseménynek. Vall-
juk be, magyar kiállítóként a Bán-
sági Magyar Napokon részt venni 
hatalmas öröm és megtiszteltetés. 
Annyi pozitív visszajelzést kaptam, 
ami hosszú időre feltarisznyált.

Hány kiállítást tudsz magad 
mögött? Mennyire hat a magyar 
közönségre az erdélyi gyökerű 
bánsági töltet?

A magyar közönség e töltetet 
érzékeli, érzi és szereti. Sokukkal 
közös a múlt, vagy fi zikai, lelki 
kötődésük van a helyszínhez, a 
témához. Nyitottságot, pozitív fo-
gadtatást tapasztaltam és tapasz-
talok. Budapesten többnyire közös 
tárlatokon vettem részt egy vagy 
két más művészeti ágban alkotó-
val tematikus kiállításon. Az első, 

ami megnyitotta a sort, a Duna-
pArt Cafe közös tárlata volt, aztán 
következett az Eger Máskép(P), 
ahol Teleki Klára egri vonatkozá-
sú fotografi káival együtt mutattuk 

be Eger városát a budapestieknek. 
Az Újpesti Művészek Társasága év 
végi tárlatainak rendszeres szerep-
lője voltam, valamint itt is jelen-
tem meg festészetet, szobrászatot 
és fotót bemutató közös tárlaton. 
A több alkalommal megrendezett 
100 festő 100 képe című kiállítá-
son „kakukktojásként” a fotóim-
mal vettem részt. Ez azért alakul 
így, mert egyes művészek egy az 
egyben, mások átgondolva, saját 
stílusukban festik meg a fotóimat. 
Ha beleszámítom a fotópályázatok 
alapján rendezett közös kiállítá-
sokat vagy egy irodaház névadó 
ünnepsége keretében rendezett 
egyéni kiállításomat, akkor Buda-
pesten 24 kiállításról beszélhetek.

Hogyan találod el a „pillana-
tot”? Milyen egy nagyobb per-
spektívát egyetlen alkotásba tö-
möríteni úgy, hogy benne legyen 
az is, ami nem látszik? 
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→ Beszélgetés Dáné Tibor Kálmánnal, a Művelődés folyóirat leköszönő főszerkesztőjével
→ Az érdemjegy sokadlagos – Somogyi Botond jegyzete
→ Háromszéki építőipar: nyersanyagdrágulás és munkaerőhiány

A Budapesten élő fotóművész Temesvártól sohasem szakadt el

„Életjelek” – Pethes Mária gondolatával: „Horzsolás a ház vakolatán. 
Hangtalan mállik az idő. Üveges tekintettel bámulja az ablak, hogyan 
lengeti az élet jeleként mosott ruhák zászlóit a szél.”

→ Anyám háromszéki 
székely volt, apám bán-
sági magyar, Budapesten 
élek, ez a hármasság 
határozza meg lelkivi-
lágomat. Olyan „batyu” 
ez, ami tele van széppel, 
jóval, hasznossal és 
keserédessel.
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