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Maradandó művészet

P. Buzogány Árpád

Orbán Balázs szemével
Tisztelt meghívottak, tisztelt tárlatlátogatók!
A Nagy-Homoród menti falvak életében nagy eseménynek számít egy olyan 

fotókiállítás, amelyik a 12 települést magába foglaló Homoródszentmárton köz
séget mutatja be. Múlt év tavaszán és őszén csapatnyi fotográfus járta a falvakat, 
egy-egy héten át.

Az Orbán Balázs nyomdokában elnevezésű, 2015-ös dokumentációs fotótá
bor anyagából láthatnak itt most ízelítőt.

A kiállítás azért kapta a Homoródszentmárton községi hétköznapok címet, 
mert a fotósok nem csupán az ünnepnapokra voltak kíváncsiak, nem csupán azt 
fényképezték, ami tetszetős vagy amivel akár dicsekedni lehetne.

2002 óta Udvarhelyszéken minden évben egy-két községben hasonló tábort 
szerveztünk. Amikor ezt a sorozatot elindítottuk, az volt a célunk, hogy képeken 
örökítsék meg a fotográfusok, hogyan élnek az emberek, m ivel foglalkoznak, m i 
a napi munkájuk, hogyan örülnek, ünnepelnek. Az élet árnyoldala is bekerül kép
ként ezekbe a gyűjteményekbe, hiszen a szomorú vagy tragikus események, az 
elhagyatottság m iatti szomorúság mindenhol felbukkan valamilyen formában.

Természetesen a dokumentarista fotózás nem válogat a szép és a kevésbé tet
szetős között, hiszen célja a valóság rögzítése. Elsősorban azért, hogy évek, évti
zedek vagy akár évszázadok múlva is legyen egy átfogó képanyag a vidék falvai- 
ról.

A  2000-es évek közepén szervezték az első tábort a községben, most már m á
sodszor voltak itt a fotósok. Ennek a társaságnak az az érdeme, hogy egy egész 
héten keresztül —  családjukat és munkájukat is otthagyva —  keres ik az olyan 
látványt, ami lencsevégre kapható. 2005 májusában egy teljesen más csapat fény
képezett a községben, válogatott képanyagot mutattunk be abból egy szép al
bumban, ahol m inden faluról rövid ismertető is olvasható.

A m ai kiállításra intézményünk szórólapot nyomatott, a felvételeket válogatta 
és a szerkesztést végezte Balázs Ödön, a szöveget írta Bágyi Bencze Jakab. K ö
szönet nekik ezért a munkáért. Ezzel is emléket kívánunk hagyni, hogy volt egy 
ilyen átfogó munka, m int az említett tábor, és a válogatott anyagot először itt az 
Önök községében m utattuk be.

40 képpel csak hangulatot lehet felvillantani 12 faluból. A  kiállítás anyaga erre 
épít. Sok a portré a felvételek között, mosolygó idősek és vidám gyermekek hir
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detik, hogy az emberi élet értelméhez hozzátartoz ik az egymásra figyelés. Az éle
tünk napjai derűs percek nélkül semmit nem érnének. Tehát a kiállítási anyag el
sősorban az embert mutatja meg, és persze a munkájukat.

Másrészt pedig számos felvételen a települések utcáit, házait látjuk. Szép öreg 
házakat, hangulatos és rendezett udvarokat, meg elhagyott épületeket is, mert ez 
is része az udvarhelyszéki életnek. Viszont a felújított abásfalvi utcasor úgy mu
tatja meg annak a fertálynak a hangulatát, m int virágkorában lehetett, amikor 
nyüzsgő élettel volt tele. Látszólag két korszak találkozik a régi kerékpár és a mo- 
torb icikli utasai által Homoródkeményfalván. A patakon átlovagló fiatal látványa 
az ezer évvel ezelőtti magyarokat is felidézi. Idő koptatta lakóházak, falak, abla
kok régmúltról tudnának mesélni, ám nekünk meg kell elégednünk annyival, 
hogy a múlt ködébe vész sok minden, amiről tudnunk kellene, amivel többet kel
lene törődnünk. Ilyen a szentpáli kúria romos állapota is.

Az abásfalvi zenészek hangszereiről készült felvétel azt jelzi, hogy ennek a v i
déknek a lakói kedvelik a zenét-táncot és tudnak mulatni is. 1868-as évszámú 
kútgárgyát látunk, amit magam is megcsodáltam valamikor Keményfalván, a Vas 
család udvarán. A nyitott kapu is jelkép: a vendégvárásra, vendégszeretetre utal.

Feltűnik a népviselet is, az a ruha, melyet székelynek nevezünk. Ennek a vi
déknek is sajátos viselete van, két évvel ezelőtt pedig egy olyan rendezvénysoro
zat indult be a Homoródok mentén, ami éppen ezt állítja középpontba.

A tábort szervezte és a képanyagot válogatta Balázs Ödön fotográfus. Szer
vezők: Hargita Megye Tanácsa, a Hargita M egyei Hagyományőrzési Forrásköz
pont, Homoródszentmárton község Polgármesteri Hivatala. A  fotótábor meg
szervezését anyagilag támogatta a székelyudvarhelyi Arkum Invest Kft., Arkum 
Invest Alapítvány, László János vállalkozó és a Termolang Kft., Pakot Ferenc 
vállalkozó. Köszönet nekik az önzetlen segítségért.

Fotósok: Antal Levente (Sepsiszentgyörgy), Balázs Ödön (Székelyudvarhely), 
Erős Zoltán (Gyergyószárhegy), Fekete Réka (Székelyudvarhely), Kerekes István 
(Kazincbarcika —  Magyarország), K ibédi Sándor (Székelyudvarhely), Mincsor 
Szabolcs (Gyergyószentmiklós), Tordai Ede (Marosvásárhely), Tóth Zsuzsanna 
(Hatvan —  Magyarország), Vinczefi László (Sepsiszentgyörgy), Vitos Hajnal 
(Csíkszereda).

Ezekkel a hangulatos képekkel kívánjuk felhívni a figyelmet a Nagy-Homoród 
mente kis falvaira. A  képek üzenetek a világnak: így élnek itt az emberek, ilyen a 
környezetük, és ilyen csodálatosan szép az a táj, amit századok óta laknak. Re
méljük, a képekkel ez az üzenet eljut más vidékekre is, hogy hírt adjunk a világ
nak a Székelyföldnek ebből a részéből is.*

*Elhangzott 2016. március 15-én Homoródszentmártonban, a művelődési házban, 
az Orbán 'Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótábor válogatott anyagát bemu
tató kiállítás megnyitóján.


