Memoár

2011. július 21., csütörtök

hargitanépe | 7. oldal

Orbán József Csíkszentmiklósról elszármazott szobrászmester vis�szaemlékezéseket tartalmazó füzetét másfél évtizeden keresztül
Gyurkovics Lajos miskolci régiségkereskedő és lánya, Gyurkovics
Magdolna őrizte, majd a közelmúltban néhány Orbán József-kisszoborral együtt Szépvíz községnek adományozta. A füzet tartalma
elsősorban a szobrászmester hányattatásairól, vívódásairól, elismeréséért való küzdelmeiről szól. A feljegyzések első része 1925 és
1927, második része 1946 és 1955 között több részletben íródott,
nem naplóként, mégis valamiféle krónikaként. Az utolsó részt 1955ben vetette papírra. Ezután, 1974-ben bekövetkezett haláláig egyre
nehezebb körülmények között élt, és egyre kevesebbet alkotott. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin.

Beszélgetés
az életemről...
7. rész

Hazamegyek a falumba
A portás
„Mikor e sorokat írtam a füzet
62-dik lapjától kezdve, meg kell említenem az életem egyik állomását.
1955. szeptemberben, hogy az életet
feleségemmel együtt valahogy folytatni tudjuk és élhessünk, éjszakai
munkát kellett vállaljak, hogy nappal szobrász lehessek. Igaz ugyan,
hogy kevés törődéssel irányomban –
az illetékes szervek felé mondom ezt
– másképpen is lehetne a sorsunk,
ha már egy ilyen hosszú időt a főfoglalkozásomra adtam, és eredményt is
tudtam, illetve tudok mutatni (...).
Talán, ha magasabb képzettségem volna, úgy ékesebben tudnék szólani, de mivel ebben hiányt
szenvedek, azért csak így faragatlan,
nyers, egyszerű szavakkal tudom
írni napjaim történetét és azt is röviden és tömören. Igaz, hogy nem
sajtónak írom. Egyszerűen Ágnes
lányom lesz a tulajdonosa, ha ő is érdemesnek fogja tartani a megőrzését
halálom után.

Egri művészek 1954 januárjában. Balról az első személy ismeretlen, mellette Bakó Ferenc múzeumigazgató, Kátai Mihály, Orbán József,
Kastaly István (a csoport vezetője), Gódor Kálmán, Kocsisné András Gizella (a fotó tulajdonosa), Gergely Pál és Kocsis Árpád.

1955. szeptember 15-től az
egri konzervvállalatnál voltam telepőr 1955. október 31-ig. 1955.
november 1-jétől, jelenleg, mikor
e sorokat írom november 29-én
éjjel 11 óra van, és a Gyógyszervállalatnak vagyok a portása éjszakai
szolgálatban.
Egy kissé gondolkozó embernek bármilyen foglalkozása is van,
sok emberöltőn keresztül kellene
éljen ahhoz, hogy valami kicsit
is tudjon a világmindenségről.
Ugyanakkor, ha a művészet a mesterségek koronája, még akkor is, ha
a művész szerényen csak harmadrendű tehetséggel bír (mások szerint), mennyivel több emberöltőt
kellene élnie ahhoz, hogy valamit
magáévá tudjon tenni csak a művészet területén ... (...)
Az én érzésem azt súgja, hogy
Beethoven óriás a zenében, ugyanakkor Lavetta és Bihari kicsinyek,
és mégis tudnak a szívekhez szólni
értékes tudásukkal. Michelangelo

Orbán József sírköve Egerben, a Hatvani úti temetőben 

Fotó: Daczó Katalin

szintén hatalmas a szobrászat és a
festészet terén, sőt építész és költő is. Az ő korában az apróbbak
is tudtak élni legalább, s ha már
az aratást a Nagyok elvégezték,
kalászt szedegettek utánuk, és
megelégedtek ezzel, pedig csak a
szikra égett bennük, és nem tudtak fellángolni. És mégis. De ma, a
huszadik század második felében,
nem!
A jó Isten a csapos
Ma miért nincs valóra váltva,
amit az alkotmányunk előír? Az,
hogy minden ember a foglalkozásában foglalja el a helyét? Igaz,
hogy sokan azt mondják, igen,
ha ért is hozzá. Hát igen, én is
azt mondom, csakhogy én őszintén így gondolom. Ezzel szemben
sokan, akik hivatva vannak, ahelyett, hogy melegítenének, inkább
megfagyasztanak egyeseket, és még
kéjelegnek is hozzá. Pedig lehet,
hogy pontosan az fagy meg, akiben az előbb említett szikra lángra
lobbanna. Miért van ez így? Nem
vagyunk intelligensek? Nincs szívünk? Hiszen emberek vagyunk?!
Az oktalan állatok nem bántják a
saját fajtájukat olyan mértékben
mint az ember.
Gyermekkoromban hallottam
a következőt: Két székely Csíkban
panaszkodott egymásnak a rossz
élettel kapcsolatban. Azt mondja
az egyik: hát biza komám, ez a világ
egy nagy csárda, s a jó Isten benne
a csapos, s nekünk keserűt mér. A
másik rámondja, hogy abiza igaz!
Ezen sokat gondolkoztam, és ma
ezt így értelmezem a szobrászat területén. Itt, ebben a csárdában többen vannak a csaposok és sokaknak
mérnek keserűt, köztük nekem is.
Ennek a kérdésnek a miértjét szeretném tudni!
Sokszor kérdem magamtól, miért van az úgy, hogy Egerben a műveimet a zsűri kiállításra elfogadja, és
a látogatók nagy része elismerését és
tetszését nyilvánítja, sőt szép sikerem
van a nagyközönség előtt, és ugyanazok a művek Budapesten szóra sem
érdemesek? Ez a nagy titok, amit sehogy sem tudok megérteni.
Panaszomat, érzem, e téren nem
érti meg senki az illetékesek közül,
és mivel panaszom kikívánkozik

megkínzott testemből, így elmondom ceruzámmal ebben a füzetben,
és ha mégis akad olyan ember, aki
olvasni fogja e füzet tartalmát, ha
nem is hangosan, de legalább magában sóhajtja azt, hogy egy szenvedő
emberrel több van érdemtelenül a
hazában.
Szánkázók
1954 júniusában mintáztam
egy kisplasztikai művet: kétalakos
szobrocska, jókedvű szánkázó gyermekeket ábrázol. A Képzőművészeti Alap zsűrije elfogadta porcelánba

Barabás Miklós festőművész,
autodidaktaként nagy nevű ember
volt, Izsó Miklós kőfaragóból lett
szobrászművész. Többen vannak
hozzájuk hasonlók, akik felemelkedtek az elismerésig. Tudásuk
nagy volt, azt még a ma élők is el
kell hogy ismerjék. Én nem hasonlítom magamat hozzájuk, de
ha egy szegény székely gyermek
előbb lakatos, majd saját erejéből
szobrász lesz, hosszú évek során
kiállít a művészek között és díjat is
kap, akkor nem tudom megérteni
annak okát, hogy ma, a demokrati-

Képzőművészeti Alap tagsági könyv

sokszorosítás végett. Nagy volt az
örömöm, hogy ez a kitüntetés ért,
reménykedve vártam a mű porcelánban való megjelenését a kereskedelemben, és a vele járó tiszteletdíjat az alaptól, de sajnos reménytelt
várakozásom az értesítéstől számítva tizennyolc hónapig tartott. Ezen
idő alatt többször személyesen és
levélben is kértem az ügy intézését,
de ígérgetésen kívül mást nem kaptam. Végül a Városi Pártbizottság
írt egy érdeklődő levelet, amelyre
azt válaszolták, hogy a gyár, ahol
készült volna a mű, hosszas tárgyalások után visszaküldte a gipszmintát azzal a megjegyzéssel, hogy nem
sokszorosítják, de hogy miért, az
nincs feltüntetve sehol.
Most itt van előttem ez a nagy
kérdés, ami megfejtésre vár. Ha
igazság van, úgy talán a minisztérium ad rá választ.

kus országunkban miért van ez így,
hogy valósággal eltaposnak ezen a
pályán olyan embert is, aki még országunk érdemes tagja lehetne...”
Orbán József gyomorrákban
hunyt el Egerben, 1974. január 19én. Sírja a Hatvani úti temetőben
található. Síremlékét maga készítette. Unokája, a Makón élő Jéger
Ferenc úgy emlékszik, hogy a vézna, elesett kisfiút ábrázoló szobrot
évekig a műterme előtt őrizte, azzal
a meghagyással, hogy majdan helyezzék el a sírjára – névtelenül. A
sírhant ma is megtalálható. Felirata
mindössze ennyi:
„Ő * 1974
ÉN * 1987
S mint kit az édesanyja vert meg,
Kisírt, szegény, elfáradt gyermek,
Úgy alszom el örökre.” (Ady Endre:
Hazamegyek a falumba)

