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H I R D E T É S

– noha én sosem voltam tagja en-
nek a kommunista rendszernek, 
pártnak. Tudjuk, hogy a levelek 
először nem a címzetthez érkez-
tek, hanem átmentek egy szűrőn, 
és jegyzeteltek is a fi úk hozzá ren-
desen. Azt nehezményezték, hogy 
névre szóló meghívót kaptam és 
nem egy szövetséghez érkezett, 
ahol majd megmondták volna, kit 
ajánlanak, aki minden szempont-
ból megfelel. Ennek az lett a hoza-
déka, hogy többszörösen behívat-
tak az akkori Szekuritátéra, hogy 
ezt hogy képzelem, mert nem ott 
döntik el, hogy innen ki megy 
oda, főleg egy ilyen szovjet–ma-
gyar barátság alkotótelepre. Fel-
ajánlottak egy lehetőséget, hogy 
ha az A4-es papír alján aláírom 
és vállalok bizonyos kötelezettsé-
geket feléjük, akkor támogatnak, 
s ha nem, felejtsem el az egészet. 
Így az elkövetkező kilenc évben 
nem volt útlevelem, a fi úk állták a 
szavukat. De ez azt eredményezte, 
hogy én magam elkezdtem kísér-
letezni a tűzzománccal.”

A gyárban engedélyt adtak 
rá, hogy munkaidő után kísér-
letezzen, dolgozzon. Kialakított 
magának egy sajátos színskálát, 
sajátos technológiát, amelynek 
részei voltak a véletlenek is. És ha 
ezt meg tudta ismételni, akkor az 
már a tudása része volt – mutat rá. 
Hozzáteszi, az a világ arra volt jó, 
hogy rákényszerítette arra, hogy 
mindezt kialakítsa magának.

Hová sorolható?

A tűzzománcozásról elmondja, 
ez az ötvösművészetnek egy ki-
szolgáló ága volt, kegytárgya-
kat, a tehetősebb családok által 
megrendelt tárgyakat díszítették 
ezzel a technológiával. „Ez egy 
díszítő jellegű művészet volt, és 
ezért inkább az iparművészethez 
sorolják be. Mindamellett hogy 
én vallom és küzdöm is azért, 
hogy elfogadják, hogy ez a kép-
zőművészetnek egy önálló műfa-

ja. Mert egy egyéni eszközt vagy 
egy folyamatot használ fel, és 
tulajdonképpen egy ugyanolyan 
megfogalmazás, mint a festészet. 
Azzal, hogy egy hordozóanyagra 
felviszem és kemencében kiége-
tem a színeket, tulajdonképpen 
konzerválom, ráégetem. Ha én 
ezt tudom ellen őrizni és tudom 
azt, hogy mit akarok csinálni, 
milyen hatást, milyen színt elér-
ni, akkor nem sorolnám az ipar-
művészetekhez. Van ugyan az a 
része, amely az ötvösművészet-
hez kapcsolható, amikor széria-
tárgyakat, kiegészítőket, éksze-
reket készítenek. De ha én egy 
teljesen egyéni világot teremtek 
meg, ami közelebb áll a festé-
szethez, akkor miért ne lehetne 
az annak része?”

A munkafolyamatról megtud-
tuk, hogy egy hordozóanyag-
ra – vörösréz, arany, ezüst vagy 
egy speciális színtartalmú acél 
– ecsettel felhordja vagy felszórja 
a festéket, amely lehet porszerű, 
kristályanyag vagy pasztasze-
rű, tulajdonképpen egy szilikát, 
nagyon fi nom kvarcüveg, amely 
színezve van bizonyos oxidokkal. 
Elő lehet idézni, hogy reakcióba 
lépjen a hordozóanyaggal vagy 
az alatta lévő színnel, vissza lehet 
kaparni, karcolni – attól függően, 
hogy milyen hatást szeretnénk 
elérni. Ezt másfél-két perc alatt 
égetik ki 820–850 Celsius-fokon. 
Mivel ráég a hordozóra, időtálló, 
évek múlva sem károsodnak a 
színek, teljesen konzerválódik, 
mert égetés során egy üveges 
felület képződik. Egyetlen ellen-
sége van: a mechanikai behatás, 
például a kalapács. „Az alkotás 
felépítése is érdekesen történik. 
Ahogy egy grafi kus végig kell 
gondolja egy litográfi ánál, egy 
rézkarcnál, hogy mit akar elérni, 
a zománcnál teljesen át kell gon-
dolni mindent, azt, hogy hová 
akarok eljutni, és ahhoz megta-
lálni a tudástárból azt a folyama-
tot, hogy mit hogyan kell egymás 

után elhelyezni. Korrigálható 
bizonyos fokig, de nincs meg az 
a széles lehetőség, mint egy olaj-
festménynél.”

Jelkép- és üzenetrendszer

Kezdetben az alkotásain hangsú-
lyosabban fellelhető volt a népi 
ornamentika újraélése, megfor-
málása. Ez későbbi munkáiban 
is fellelhető, hiszen úgy véli, az a 
tudás, amit a népi kultúra magá-
ban rejtett, gazdag jelkép- és üze-
netrendszert tartalmaz. Ma már 
az egyetemes, ősi kultúrából vett 
motívumokat is felhasználva szü-
letnek a képei. „Egy alkotót sok-
féle impresszió ér, ha egy könyvet 
veszek a kezembe, az is, ha vala-
mit megnézek, az is, és a környe-
zetem hangulata is befolyásol, és 
azt saját eszköztárammal próbá-
lom megformázni.”

A kilencvenes évektől kezd-
ve több helyre hívták tanítani, 
szakmai alkotóköröket vezetett, 
a bécsi aranyműves főiskolán ve-
zetett nyári gyakorlatokat, ugyan-
így Spanyolországban. Közben a 
kecskeméti alkotótelep ösztön-
díjasa lett, és nyaranta kijárt oda 
alkotni. 2002 óta Székelyudvarhe-
lyen vezet heti rendszerességgel 
alkotóműhelyt a Művelődési Ház 
egyik termében, csütörtökön gye-
rekeknek, pénteken felnőtteknek. 

Elekes Gyula azt vallja, fon-
tos üzenetet megfogalmaznia 
munkáiban. Egy olyan kódolást, 
amely arra készteti a befogadót, 
hogy próbálja dekódolni, elol-
vasni az üzenetet, amely megfo-
galmazódik a képírás kapcsán. 
„Maga a világ az a mai, de benne 
van az egyetemes kultúrától kezd-
ve a saját kis vidékünk igencsak 
tartalmas és nagyon erős üzenet-
világa, ami megfogalmazódik, és 
ezt kellene valamilyen formában 
képpé formálni.”

PÉTER BEÁTA

Ehhez a műfajhoz kitartás is kell, meg kell 
tanulni a szakmai alapokat és utána lehet 
mellérendelni a végső kivitelezési formát




