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 Maradandó művészet. 

 
P. Buzogány Árpád 

 

Orbán Judit agyagszobrai 

Kőrispatakon 
 

Orbán Judit agyagszobrász 1936-ban született Hodgyában. Negyvenes évei-
ben kezdett agyagból dolgozni Korondon, korábban már festett. Első kiállítását 
1989-ben Brassóban szervezték meg, azóta Székelyudvarhelyen többször, Gyer-
gyóremetén, meg az anyaországi Nyíregyházán, Hajdúböszörményen, Mátészal-
kán, Sopronban és még több helyen is láthatta a közönség karakteres agyag-
figuráit. 

Nem túl gyakori, hogy felnőtt korban döntsön valaki egy számára teljesen új 
szakma, foglalkozás gyakorlásáról. Orbán Judit ebben is kivétel. Egyrészt azért, 
mert a képzőművészet egy másik területe, a festészet ismerős volt már számára 
korábbról, másrészt pedig az agyagmegmunkálással kapcsolatos legalapvetőbb 
ismeretek birtokában rövid idő alatt meg tudta formálni azt és úgy, amit szeretett 
volna.  

Ennélfogva már az első munkái nyomán olyan jó kritikát kapott, és főleg biz-
tatást, ahogyan ezt egyszer megfogalmazta, hogy az lendületet adott további 
munkájához. Nyilvánvalóan a folyamatos önképzésnek is nagy szerepe volt ab-
ban, hogy biztos kézzel nyúl az agyaghoz. Pedig nem tanult mester mellett, 
ahogy ő mondja: „A tanítómestereim azok az emberek voltak, akik engem körül-
vettek, akik között felnőttem. A műtermem pedig a nagy természet volt, mert én 
reggeltől estig kint szerettem lenni. Télen is, nyáron is.” 

A klasszikus magyar művészek alkotásainak a megismerése és megkedvelése 
megerősítette benne azt, hogy ő senkinek nem tanítványa, és senkit nem másol. 
Az utóbbi évek kiállításai alapján elmondható, hogy emberábrázolásai melegséget 
sugároznak, és valami jóleső érzést, ami valószínűleg abból fakad, hogy a szobrai 
általában nem képzelet szüleményeként jönnek létre a semmiből, hanem alkotó-
juk egy-egy létező személy arcvonásait, testtartását mintázza meg.  

Korábbi beszélgetésünkkor megfogalmazott vallomása szerint általában egy-
kori ismerőseit meg a környezetében élő embereket mintázza meg Orbán Judit, 
ennélfogva mindegyik emberalak egyedi, egyeseknek felismerhető is. Az arcot, 
kezeket, az öltözetet, más eszközöket jellemző vonásokkal formálja meg, a való-
szerűségnek megfelelően, de nem az aprólékosságig kidolgozva.  
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Az egyszerű ruhát viselő, kalapos, bajuszos, fejkendős, kontyos alakok azért 
tűnnek ismerősnek, mert számunkra régóta ismerős az a környezet, ahol ilyen öl-
tözetű, ilyen hajviseletű emberek éltek századokkal ezelőtt is. Szándékosnak 
mondhatjuk, hogy a korszerű használati eszközök és az öltözködésben megmu-
tatkozó divatjelenségek nem részei Orbán Judit világának. Tehát ne is keressünk 
maroktelefont a pásztorfiú kezében, se magas sarkú cipőt a lányokon, a pipázók 
nem öngyújtóval gyújtanak rá, és a kenyeret sütő asszonyok nyakában sem látunk 
műanyag gyöngysorokat.  

Tudjuk, hogy ma már a mindennapok valósága más képet mutat a környeze-
tünkben, az ócfalvi műhelyben készülő szobrok ezért egy már elmúló, ebben a 
formában csak részleteiben továbbélő világot mutatnak nekünk. Azért, mert al-
kotójuk a falusi környezetnek azokat az elemeit, összetevőit, részleteit kívánja 
megörökíteni, amelyek az ő gyermekkorától kezdve részei ennek a gazdálkodó 
életmódnak, derűt sugározhatnak idős és fiatal nézőnek egyaránt.  

A falusi életforma jellegzetes, ma már eltűnőfélben lévő alakjait láthatjuk az 
Ócfalván élő alkotó keze által agyagba örökítve a kiállítótermekben: a tűnődő 
gazdát, kenyérszelő asszonyt, a furulyás meg kürtös fiút, pipatömő férfit, a pi-
henő házaspárt, fonó meg foltozó asszonyt, hálaadó imát mondó lányt, öreg és 
ifjú párt, botjára támaszkodó pásztorlegénykét stb. Eddigi munkássága egyértel-
műen a paraszti létforma számunkra is ismerős figuráinak, típusainak, moz-
dulatsorainak megragadásával, megformálásával jellemezhető.  

A legegyszerűbb mozdulatokban, testtartásokban vagy arckifejezésekben is 
megtaláljuk az általános emberi tulajdonságokat, érzéseket, magatartásformákat. 
A kíváncsiság, a fáradtság, a pihenés perceinek nyugalma, a munka közbeni pilla-
natnyi felszusszanás ilyen volt eddig is, és ilyen lesz évszázadok múlva is az em-
berek arcán.  

Erre az ünnepi alkalomra olyan kiállítási anyaggal készült Orbán Judit, amely 
illik a szalmafonó Kőrispatakhoz.  

Művészetének lényegét egy beszélgetéskor így fogalmazta meg: „A napjaim 
sokkal szebbek, sokkal melegebbek, hogyha megformáltam azt, amit akarok.” 

Ahányszor kiállítási anyagot láthatunk Orbán Judittól, eszünkbe juthat, hogy 
az élet kegyes és bőkezű volt vele szemben, mert teljesülhetett neki ez a kíván-
sága. Ezt az isten adta tehetségét azonban önző módon nem tartja meg magá-
nak, hanem évről évre megörvendeztet bennünket ezeknek az alkotásoknak a 
látványával. És nem pusztán a látvánnyal, hanem a szobrok birtoklásának érzeté-
vel is, hiszen a műalkotásnak az a feladata, hogy emberek környezetében legyen 
és része legyen mindennapjainknak.  

Mondom ezt azért is, mert évekkel korábban, egyik falunap tervezésekor a 
közbejött árvíz miatt nem jött létre akkor Orbán Judit kiállítása. Ami késik, nem 
múlik — mondhatjuk, főként most, amikor a kőrispatakiakat meg az ünnepség 
résztvevőit külön erre az alkalomra előkészített szobrászati anyaggal lepte meg.* 
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*Elhangzott 2011. július 23-án, Kőrispatakon, a falunapon szervezett kiállítás-meg-

nyitón. 

 Könyveink világa. 
 

Regéczy Szabina Perle 
 

Barangolások székelyudvarhelyi 

könyvkiadók műhelyében (III.) 
 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó • Székely Útkereső Kiadványok 

Székelykapu Könyvkiadó • Erdélyi Pegazus Könyvkiadó 
 

Könyvismertetők 

2005–2008 
 

Veszed észre, komám… ellopták a kántor úr malaccát 
 

Ellopták a kántor úr malaccát. 
Népi elbeszélések, anekdoták, krónikás adomák. 

Válogatta és szerkesztette: Beke Sándor. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2005 

 
Veszed észre, komám… 

Régi székely anekdoták, közmondások, babonák, népdalok. 
Válogatta és szerkesztette: Beke Sándor. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2006 
 

Ellopták a kántor úr malaccát címmel látott napvilágot a székelyudvarhelyi Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó gondozásában egy népi elbeszéléseket, anekdotákat tartalmazó 
kötet. A válogatás és szerkesztés Beke Sándor munkája, a borító illusztrációját Péter Ka-
talin készítette. 

Az anekdoták a nép legnagyobb titkát tükrözik és vágyát egy jobb élet után. Ellopták 
a kántor úr malaccát címűben egy helység papot választana, de mivel fentről már meg-
egyeztek a kántorral is, nem sikerült a „nyakukba varrni” a papot. Egyszerű, de humo-
ros történet, melyet elolvasni jó, szórakoztató. A bárányok című a lopott jószágot pénz-
ért árusító ember története. A történetnek tanulsága is van: nem lehet lopott árut csak 
olcsón vásárolni. A Mályék malaca című elbeszélésben a csavaros eszű székely túljár a ta-
nár eszén. Áron bá kiemelkedő történet. Gábor Áron emlékére íródott. 

Az Anekdoták című fejezet írásai csupa humorral átszőtt, rendszerint megtörtént 
események nyomán íródtak. 


