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A fotó már a helyszínen készen 
van – mondanivalóját tekintve is. 
A címe is már ott tudatosul. Egy 
villanás, az „ez az!” bevillanása. 
Néha egy részlet adja meg az egé-
szet. Amivel terelem a szemet és a 
gondolatot. Amit még én hozzáte-
szek, az a bizonyos honnan fotó-
zom, mi a lényeg. Fentről indulok 
lefelé, vagy fordítva: mi kap na-
gyobb hangsúlyt a képen, mi kerül 
központi helyre, mi az elmosódó 
távolba? Olyan ez, mint egy vonal-
vezető vagy kotta, de a kép olva-
sása a nézőre van bízva. Szeretek 
közelítéssel tömöríteni, sűríteni: 
ezzel a tartalmat, a képet és a mon-
danivalót egyaránt hangsúlyosab-
bá lehet tenni.

Natúrképekben mutatod meg a 
közvetítenivalót, amihez megfe-

lelő professzionizmus szükséges. 
Milyen élethelyzetek, motívumok 
a kedvenceid?

Ilyen értelemben kicsit más-
képp működök. Nem tanultam 
fotózni, azért sem, mert sok 
esetben azt látom, hogy kiöli a 
saját látásmódot. Számos kivite-
lezésileg tökéletes, de lelketlen 
„egyenképpel” találkozom. Nem 
követem a trendeket, hogy mikor 
melyik fotó a „nyerő”. Nem ked-
velem a beállított képeket. A pil-
lanatot, a gondolatot megtalálni 
keresés nélkül, ez az én világom. 
Ami lehet gyerekkori emlékfosz-
lány, élmény, amely bennünk 
ragadt. Sokszor találkozom jár-
tamban-keltemben ismerős je-
lenetekkel, részletekkel, hangu-
latokkal, érzésekkel. Igazából a 
fotó mindig bennünk él, és egy-
szer összetalálkozunk vele. Így 
témáim is változatos skálán mo-

zognak, többnyire a lelkivilágom 
a meghatározója, hogy mikor mi 
készül. Natúr fotók ezek, Photo-
shoppal nem alakítgatom. Ami-
kor természetes körülmények kö-
zött alkotható meg a kép, az érték 
számomra, ám ha számítógépes 
programmal belenyúlok, nekem 
elveszti varázsát. Az inkább tech-
nikai bravúr, van, aki azt szereti. 
Viszont sokan a természetes ké-

peket, hiszen ez nekik is termé-
szetes, ők is így látnák meg.

A Facebookon legtöbb fotódat 
Pethes Mária budapesti költő gon-
dolatai kísérik, amelyek éppoly 
képszerűek, mint a fotóid. Hogyan 
született e társítás?

Pethes Mária számomra fan-
tasztikus költő. Emberileg is az, 
mert rengeteg verse, verseskötete 

mellett is szerény maradt. Képek-
ben ír, így közvetíti mély gondo-
latait. Évekkel ezelőtt egy-egy 
fotómhoz ajándékként odaírta 
a gondolatait. Az első fotóalbu-
momban a fotóim alatt az ő gon-
dolatai szerepelnek, az előszót is 
ő írta a könyvhöz. Így kezdődött. 
Nagy megtiszteltetés számomra, 
és öröm, hogy ez az évek során 
megmaradt. Spontán, nem előre 
megbeszélt dolog. Én felteszek egy 
képet a közösségi portálra, ő pedig 
hozzáírja a gondolatait (sokszor az 
enyéimet fogalmazza meg mesteri 
szinten, amire újra és újra rácso-
dálkozok). A Kontraszt független 
irodalmi és művészeti folyóiratban 
a Duett rovatban számtalanszor 
megjelenik ez a fajta párosítás. És 
amire nagyon büszke vagyok: A ki-
vágott nyelvű harangok című ver-
seskötetében egy verset írt nekem 
Credo, Orbók Ildikónak címmel.

Tematikák szerint raktad össze 
albumaidat, kiállításaidat. Tud-
ni lehet, hogy mi lesz a következő 
téma?

Sok minden van bennem, sok 
mindenről szeretnék mesélni, de 
ez mindig a kiadvány megjelené-
se előtti időszakban tisztázódik 
le. Továbbra is gondolatébresztő 
fotók lesznek benne a tőlem meg-
szokott stílusban egy vagy több 
témakörre felfűzve. Mivel a könyv 
megjelenését jövőre tervezem, így 
még konkrétan nem állt össze. Ad-
dig is gyűjtöm, „szedem a novem-
beri ibolyát” (Reményik Sándor, 
Versenyen kívül).

folytatás az                 oldalról1.

O
lvasom, hogy az ér-
demjegy másodla-
gos. Vagy legalábbis 
annak kellett volna 
lennie. Mert a szak-

ember szerint nem tehetünk úgy, 
mintha a járvány meg sem tör-
tént volna. A gyerekeket ugyanis 
trauma érte. Egyes családokban 
haláleset történt, máshol az eg-
zisztenciális lét is veszélybe ke-
rült azzal, hogy a szülő elvesz-
tette állását. Mások egyszerűen 
„csak megijedtek”, és hónapokig 
nem voltak hajlandók az utcára 
menni. Ültek a számítógép előtt a 
szobában, aztán a tévé előtt.

Az általam olvasott szakcikk-
ben egy pedagógiai intézet vezető-

je elmondja, hogy a lelki sérülése-
ket a tanároknak lehetőleg egyénre 
szabottan kellene felmérniük, ke-
zelniük. Tudom, szinte lehetetlen 
feladat. Főleg, ha a tanárok – mi-
után a gyerekek ismét járnak isko-
lába – arra törekedtek, hogy minél 
hamarabb pótolják az anyagot, sőt 
ezek mellett még osztályozzák is 
a diákokat. Merthogy kell a jegy a 
naplóba, fel kell mérni a nebuló tu-
dását. Így aztán több helyen az lett 
az egészből, hogy miután a fi atal 
visszament hosszú hónapok után 
a suliba, egyébbel sem találkozott, 
mint tananyaggal és felmérővel. 
Pedig éppen az ellenkezője lett vol-
na a fontos. A szakember szerint 
most tanév végén nem az a lényeg, 
hogy a tanultakat (ha egyáltalán az 
online rendszerben valamit is ko-
molyan meg lehetett tanulni) ösz-
szegezzük, vagy új leckét vegyünk 
fel és értékeljünk, hanem az, hogy 
a diák és tanár újra egymásra ta-
láljon. Hogy sokat beszélgessenek, 

sok osztályfőnöki órát tartsanak, 
legyenek a szabadlevegőn vagy ép-
pen kiránduljanak.

Nos, hogy ebből mi valósult 
meg, nem tudom. Nem állítom, 
hogy minden tanár „bedurvult”, 
ahogy a gyerekeim szokták meg-
fogalmazni. És még véletlenül sem 
akarok általánosítani. De azt hal-
lom, hogy nem egy szülő panasz-
kodik, miszerint a gyerek már lesi 
az esetszámokat, mikor emelked-
nek, hátha újra online-ba „teszik 
át” a tanítást. Merthogy hiába vár-
ták annyira az iskolát, az osztály-
társakat, ha ott most „megölik” 
őket a felmérőkkel. Pedig meny-
nyire örültünk, mi szülők is, hogy 
a gyerek végre nem pizsamában 
üli végig az egész napot. És nem 
bambul folyton a képernyő előtt. 
Mert azt is tudni kell, hogy amíg 
egyes nyugati országokban az on-
line oktatás azt jelentette, hogy 
hetente négyszer-ötször találkoz-
tak a webes felületen megbeszélni 

azt, hogy a feladatfüzetekből vagy 
könyvekből miket kellene átven-
ni, addig nálunk a nebulók (ahol 
volt internet- és számítógép-hoz-
záférés) fél napot a képernyő előtt 
ültek. Mert a házifeladatot is a 
számítógép előtt ülve végezték, s 
akkor nem említettük még a „ki-
kapcsolódást”: a telefonos játékot 
és a tévét. Szerencsére egyes is-
kolákban a tanórákat 40 percesre 
rövidítették le, hogy a diákokat a 
képernyő előtt való hosszú üléstől 
részben megkíméljék.

Nyilván a tanárok is nehéz pe-
rióduson vannak túl. Őket is épp-
úgy megviselte a helyzet, mint a 
gyerekeket. Egyesek nehezen tud-
ták tartani a lépést a digitális világ 
kihívásaival, mások lassan rázód-
tak bele abba, hogy nem tudják 
szemtől szembe látni a diákokat és 
így magyarázni a leckét.

Éppen ezért fontos, hogy most 
senki se a jegyekre összpontosít-
son. A tanügyminisztérium éppen 

ezért törölte el a félévi dolgozatok 
megíratását. A héten lezárják a di-
ákokat, kiosztják az ellenőrzőket, 
megtartják az évzárót, s esetleg 
még a kitűnő diákokat is díjazzák. 
Olyan időszakban és környezetben 
nőttem fel, ahol a tanulásra való 
maximális odafi gyelés, a legjobb 
jegyek megszerzése a minimum 
volt. És talán én is ezt tartottam 
sokáig követendőnek. De ezúttal 
most mégis azt mondom, amit az 
egyik pedagógusintézet vezetője: 
az érdemjegy másodlagos. Sőt, 
tenném hozzá, sokadlagos. Mert a 
gyerekektől tíz vagy húsz év múlva 
senki sem fogja megkérdezni, mi-
ként szaporodnak a sejtek, mit je-
lent a logaritmus naturalis vagy mi 
a súrlódási együttható jele. Inkább 
örüljünk egymásnak, a nyárnak, 
a vírus harmadik hulláma leszál-
ló ágának, tartózkodjunk sokat a 
levegőn, és vigyázzunk egészsé-
günkre. S esetleg gondolkodjunk 
el azon, mi lesz ősszel.

Az érdemjegy sokadlagos

Somogyi Botond

BESZÉLGETÉS ORBÓK ILDIKÓ ERDÉLYI SZÁRMAZÁSÚ FOTÓMŰVÉSSZEL

Fény, árnyék, ellentét fényképészszemmel

→ Orbók Ildikó fotóművész kiállításai

Passau: Niedernburg kolostor – A Duna, ami ösz-
szeköt (2011); Temesvár: A világ és én (2011); XVIII. 
Bánsági Magyar Napok – Erdély, ahogy bennem él 
(2012); XXV Bánsági Magyar Napok – Fény–árnyék–
ellentét összhangként (2021); Eger: Lélekvillanások 
– önálló kiállítás (2011); A Föld üzenete (2016) – kö-
zös tárlat, Összetartozás (2017) – közös tárlat. Verő-
ce: Erdély, ahogy bennem él (2013) önálló kiállítás; 
Egy falatnyi Erdély – közös tárlat (2014); Napfény és 
ecset – közös tárlat (2015); Pécs: Ablakmesék – ön-
álló kiállítás (2014). 
2014-től évente a Mecseki Fotóklub által szervezett 
Mecsek Szalonon vesz részt fotóival. 

FOTÓ: ORBÓK ILDIKÓ




