
E
lekes Gyula, a szé-
kelyudvarhelyi Mű  -
velődési Ház igaz-
gatója Európa-szer-
te elismert tűzzo-
máncművész. Első 

egyéni tűzzománctechnikával ké-
szült alkotásait 1990-ben állította 
ki Budapesten, majd ’93-ban az 
ausztriai Baden a Sparkasse ga-
lériában voltak láthatók művei, 
ami meghozta számára a szakma 
elismerését, és számos német-
országi, illetve spanyolországi 
tanulmányútra hívták, később 
tanítani is. Hosszú éveken keresz-
tül ösztöndíjasa volt a Kecskemé-
ti Nemzetközi Zománcművészeti 
Szimpozionnak, több mint hatvan 
egyéni kiállítása volt az erdélyi és 
magyarországi helyszínek mellett 
Németországban, Oroszország-
ban, Spanyolországban, csopor-
tos tárlatok keretében pedig az 
Amerikai Egyesült Államokban, 
Hollandiában, Dániában, Svédor-

szágban, Angliában, Luxemburg-
ban és Japánban is megtekinthe-
tők voltak munkái.

A táncházmozgalom
és hozadéka

De hogyan találta meg magának 
egy székelyudvarhelyi fi atalember 
ezt a fajta kifejezési formát? Mint 
beszélgetésünk során kiderült, az 
5–8. osztályt a székelyudvarhelyi 
művészeti iskolában végezte, és 
úgy gondolta, számára ez egy olyan 
lehetőség, hogy folytatni kellene. 
Így felvételizett a marosvásárhelyi 
művészeti középiskolába, amely 
akkor – a hetvenes években – a ré-
gió legerősebb művészeti iskolájá-
nak számított. Ott a grafi ka mellett 
döntött, úgy érezte, az áll közelebb 
hozzá. „1977 körül beindult itt a 
táncházmozgalom, és annak én 
egy eléggé jelentős szervezője és 
résztvevője voltam. Ennek az lett a 
hozadéka, hogy az akkori politikai 

rendőrségnek a célkeresztjébe ke-
rültünk mindannyian. Többszörös 
próbálkozással sem jutottam be az 
egyetemre. Utólag mérlegelve, rá 
kellett volna jönnöm, hogy miért 
nem, de akkor az ambíció felülírta 
a józan gondolkodást. Már akkor 
is érdekelt az üveg, annak alakít-
hatósága, állaga, csillogása, matt-
sága, a vele való játék, de nem volt 
lehetőségem ezt kipróbálni. Rövid 
ideig tanítottam, és épp a táncház-
mozgalomnak és az adatközlők fel-
térképezésének, megörökítésének 
köszönhetően konfl iktusba kerül-
tem az iskolaigazgatóval, és ő biz-
tatott arra, hogy keressek valami 
egyéb munkát. Elég veszélyes volt 
abban az időben munkanélküli-
nek lenni, mert hamar a Duna-csa-
tornánál vagy valamelyik munka-
telepen találtad magad. Teljesen 
ismeretlen emberek próbáltak se-
gíteni, és így kerültem egy akkor 
még működő ipari létesítménybe, 
a székelyudvarhelyi szerszámgép-

gyárba, az úgynevezett Matrica 
gyárba. Reklámgrafi kust kerestek 
oda, és amikor legelőször bemen-
tem és megéreztem az olajos fém 
szagát, kevésbé volt kecsegtető, de 
más opcióm nem volt, és rábólin-
tottam. Ezután mint reklámgrafi -
kus 17 évig dolgoztam a Matrica 
gyárban.”

Lőrinc Vitus mint mester

1979-ben Magyarországra utazott, 
és néptáncos, népzenész barátai 
említették, hogy ismernek egy bu-

kovinai székely származású fes-
tőművészt, aki zománcozik. Ele-
kes Gyula meg is látogatta Lőrinc 
Vitust, és kérte, hogy tanulhasson 
tőle. „Szerettem volna sok min-
dent megtanulni, ő pedig várta 
azt, hogy mennyi kitartás van 
bennem. Ugyanis ehhez a műfaj-

hoz kitartás is kell, mint minden 
alkotói folyamathoz, meg kell 
tanulni a szakmai alapokat, és 
utána lehet mellérendelni az ötle-
teket, vágyakat, álmokat, elképze-
léseket és a végső kivitelezési for-
mát. Elkezdtem nála dolgozgatni, 
egyre jobban megbarátkoztunk, 
úgyhogy gyakorlatilag befoga-
dott. Megtetszett a zománcozás, 
az egy hónapot a műtermében töl-
töttem. Aztán ’81-ben még egyszer 
visszajártam hozzá.”

Beindul a „boszorkánykonyha”

Hazatérve a gyárban elmesélte, 
hogy milyen nagyszerű dologra 
akadt, és szövetségesekre talált 
a mesteremberekben, akikkel 
feljavítottak egy régi, kidobott 
laborkemencét, és ott kezdett kí-
sérletezgetni. „Nagyon pozitív 
volt a vezetők hozzáállása is, tá-
mogatták ezt a tevékenységet, és 
kíváncsiak voltak, hogy mit lehet 
ebből csinálni. Nyaranta a kecske-
méti műszaki főiskolán működött 
Közép-Európa egyetlen célirányos 
alkotótelepe, a Szovjet–Magyar 
Barátság Alkotótelep, ahová a 
Szovjetunióból érkeztek baráti 
alkotók, és kimondottan tűzzo-
mánccal dolgoztak. A bukta ott 
jött számomra, hogy 1984-ben én 
is kaptam ide meghívást, ami így 
kezdődött: Tisztelt Elekes elvtárs! 

II KÉPZŐ+MŰVÉSZ

Tetten érhető a magyar kultúra szeretete, a hitvilág megidézése, egy már-
már elfelejtett mondavilág jelképei, a népművészetből ismert motívumok 
beépítése az egyedi formanyelvvel bíró alkotásokba: tűzben formálódnak, 
míg végül elnyerik egyedi formájukat Elekes Gyula üzeneteket közvetítő 
alkotásai. A székelyudvarhelyi tűzzománcművész sajátos művészi útjáról, 
útkereséséről és arról a technikáról mesélt, amellyel több mint negyven éve 
készülnek művei.

2019. november 29.
• péntek

Tűzben formálódó képírás

Bár sokan az iparművé-
szethez sorolják be, mű-
velője szerint a tűzzománc 
is a képzőművészetnek 
egy önálló műfaja.

Ma már az egyetemes, ősi 
kultúrából vett motívumokat is 
felhasználva születnek a képei
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