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lég gyakran előfordul a tömbmagyar Székelyföl-
dön is, hogy honfitársaink pincértől ilyenfor-
mán rendelnek csapolt sört: Kérek egy halbát. 
Kérek egy cápot. Magyarán egy korsó, illetve 

egy pohár sörről van szó, ugyanis a román halba söröskorsót 
jelent, a țap pedig söröspoharat. A három decit kitevő po-
hárnál van kisebb adag is a sörmérésben, ez a pikoló (2 deci). 
Régebb, jó száz évvel ezelőtt kávéházban a szimpla feketé-
nek is pikoló volt a neve, a pincértanulót vagy a kezdő fiatal 
pincért szintén pikolónak hívták. A magyar pikoló az olasz 
piccolo szóból származik, ott ’kicsi’, ’gyermek’ a jelentése. Fú-
vós hangszert is nevezünk pikolónak, annak forrása az olasz 
flauto piccolo (’kis fuvola’). Az idősebbek bizonyára még em-
lékeznek az Egy pikoló világos című, az 1960-as években ve-
tített magyar filmre, jelentését akkor sem értette mindenki: 
egy kis adag világos sör. Mert nyelvünk szokása szerint van 
barna sör és világos sör (ez utóbbit sokan helytelenül szőke 
sörnek mondják, mert szó szerint lefordítják a román bere 
blondă kifejezést). A félliteres korsónál van nagyobb söradag 
is Magyarországon, neve: emberes (6 deci).

A kisüsti szilvapálinkának szerb-horvát eredetű és hoz-
zánk német közvetítéssel került neve nyelvünkben sligovi-

ca formában helyes, a gyakran hallható slibovica a romános 
formát tükrözi.

Mindennapi beszédünkben a szőlő- és bornevek sem min-
dig helyes formában hangzanak el. Például a korán érő, nagy 
bogyójú, édes csemegeszőlőfajtának neve legtöbbször csaszla 
változatban fordul elő. Helyes köznyelvi formája: saszla, mert 
ez a név a francia Chasselas (sászölá) falu nevéből ered és saszla 
formában terjedt el általánosan. A csaszla a népnyelv és a városi 
vulgáris stílus szava. A társalgás nyelvében, sőt magyarul írt ét-
lapokon is gyakori a Traminer bornév. Ez a német, román és 
más nyelvekben használt változat, a magyarban a helyes forma: 
Tramini. Az elnevezés Tramin dél-tiroli város nevéből ered, 
ahhoz ragasztottuk hozzá az -i melléknévképzőt, így lett belő-
le Tramini márkanév. Sajnos, kevesen ismerik és még keveseb-

ben használják Erdélyben az olyan fajtaneveket, mint például 
Leányka (Fetească), Királyleányka (Fetească regală), Olasz riz-
ling, Küküllő gyöngye (Perla de Târnava), Ottonel muskotály, 
Ménesi vörös (Miniș), Kotnári kövér (Cotnari gras), Szürke-
barát (pinot gris, ejtve: pinó gri), Kisburgundi kék (pinot noir, 
ejtve: pinó noár). A híres Cabernet, Sauvignon és Merlot he-
lyes ejtése: kaberné, szovinyon, merló (tárgyraggal így kell írni: 
Merlot-t, kiejtve: merlót, például: kérek egy üveg merlót, nem 
merlótot!). Borkedvelő barátok, jó ismerősök gyakran szoktak 
vitatkozni a Plébános bor összetétele fölött. Az egyik legilleté-
kesebb borszakértő, Csávossy György egyetemi tanár monda-
tait idézem: A Plébános méltósága utolérhetetlen. A Furmint, 
a Kövér és az Ottonel muskotály keveréke. Színe zöldessárga 
vagy arany, illata előkelően finom és tartós (…). A Furminttól 
nyeri tüzét, savát, mazsolás ízét, a Kövértől testét, finomságát 
és mézét, az Ottoneltől pedig diszkrét, de emlékezetes illatát. 
Mindez szinte szellemi szépséget kölcsönöz e főrangú italnak, 
amely mindent sommázva, eszményi bor (A bor dicsérete, 
Mentor Kiadó, 2005). Nem ajánlatos összetéveszteni a pezs-
gőt a habzóborral. A pezsgő az úgynevezett sampánia (a fran-
ciaországi Champagne nevéből), a habzóbor a „szpumosz” 
(vin spumos). Készítési módjuk különbözik.

Emberes és Plébános
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sodálatos kincs áll rendelkezé-
sünkre, hiszen a nyugati múzeu-
mok büszkén mutogatják a ma-
gyar tűzzománc remekeit – az 

elmúlt 1100 év magyar vonatkozású kincseit. 
Életképességét sok évtizeden keresztül bizo-
nyította, akár a nemzeti művészet korai szaka-
szából származó remekművek – a honfoglalók 
díszítményanyaga, a szkíta, a hun, az avar em-
lékek, későbbi korok magyar remekei, majd a 
híres erdélyi sodronyzománc. Ennek az örök-
ségnek a felderítését, a megújulás forrását, fel-
tárását keresi, s ha támogatást és jó szándékot 
talál, akkor a közkinccsé való avatását, tovább-
tanítását is szívesen teszi Elekes Gyula.

A tűzzománc évezredek óta része az 
emberi kultúrának, s az ma is azoknak az 
alkotóknak köszönhetően, akik mondan-
dójuk kifejezőjeként, közvetítőjeként a 
tűzzománcot választották, készülnek je-
lentős alkotások.

Számos alkalommal volt lehetősége újabb 
és újabb helyszíneken a több mint három év-
tizedes tapasztalatokat megosztani magyar-
országi, ausztriai, németországi, spanyolor-
szági és székelyudvarhelyi iskolásokkal, főis-
kolásokkal, érdeklődőkkel, vendégtanárként. 
Szerencsére még mindig vannak olyan lehe-
tőségek, ahol az alkotási folyamathoz szüksé-
ges kedvező környezet adott, és vannak olyan 
támogatók is, akik segítenek e költséges alko-
tási folyamatban.

A résztvevők több jelentős előadásmód-
dal, képalkotási móddal ismerkedhetnek 
meg – így a festett, valamint a rekeszelt és az 
erdélyi sodronyzománccal. Mindezek a for-
rások gazdag művészeti eredményeket közve-
títettek a kortárs zománcművészetben is. 

Elekes Gyula több mint 30 éve művelője a 
tűzzománcnak, a folyamat ma is tart. 

Alkotásaiban előszeretettel használja 
népe, a Székelyföld népművészetének orna-

mentikáját mint jelképrendszert, a képírás 
egyik átértelmezett formáját. Ezekben az áb-
rázolásokban nagyon mély tartalmat vél fel-
fedezni, a sajátos világlátást és létszemléletet, 
a jó és rossz összefüggésének mitológiáját, az 
ősi tradíciókat őrző jelrendszereket. Az alko-
tások a képírás nyelvén úgy beszélnek, hogy a 
„kalligráfiák”, a formai, színbeli megoldások 
a gondolat tartalmi jelentései felé irányítják 
a figyelmet. 

Mindezt a gyakorlatban megtapasztal-
takat szeretné átadni az érdeklődőknek is. 
Kilencedik éve vezeti Székelyudvarhelyen 
Erdély egyetlen tűzzománc alkotóműhelyét, 
kicsiknek-nagyoknak. 

Elekes Gyula 1960-ban született Szé kely-
udvarhelyen, jelenleg is itt él. 1979-ben végzett 
a marosvásárhelyi Művészeti Líceum grafika 
szakán. Tanulmányait német és spanyol ma-
gániskolákban-alkotóműhelyekben folytatta. 
Volt rajztanár, szakképzetlen munkás, reklám-
grafikus egy szerszámgépgyárban, tűzzománco-
zást oktató vendégtanár Ausztriában, Német-
országban, Spanyolországban, öt évig vezette 
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor hivatásos 
színházat, valamint az Udvarhely Táncműhely 
hivatásos néptáncegyüttest, tizenkét éve vezeti 
a székelyudvarhelyi művelődési házat.

2002-ben Pro Urbe Tihany, 2004-ben 
Pro Urbe Székelyudvarhely díjjal tüntették 
ki, 2010-ben a székelyudvarhelyi Príma Díj-
ban részesült.

1990–2011 között – egy év kivételével – 
évente meghívottja volt a Kecskeméti Nem-
zetközi Zománcművészeti Szimpóziumnak.

1990–1994 között évente egy hónapot 
ösztöndíjasként alkothatott a kecskeméti 
Nemzetközi Zománcművészeti Alkotómű-

helyben. Szakmai tudása gyarapításában 
nagy segítségére voltak Turi Endre festőmű-
vész és dr. Pap Gábor művészettörténész. Hat 
évig alkotói ösztöndíjasa volt a Nemzeti Kul-
turális Alapnak.

1992-ben, 1994-ben és 2001-ben Hiltrud 
Blaich és Bernward Horn németországi, az 
1995, 1996, 1997, 1999, 2002, 2004, 2008 
években pedig Julia Ares spanyolországi 
tűzzománcművészek meghívására alkotó ta-
nulmányúton vett részt.

Közel ötven egyéni tárlata volt, sajátos 
képírásait nagy sikerrel mutatta be Moszkvá-
tól La Corunáig, Santiagótól Keszthelyig.

Számos csoportos kiállításon vett részt 
Bu karest, Kolozsvár, Székelyudvarhely, 
Kecs kemét, Debrecen, Nussbaumen, Prága, 
Viborg, Szombathely, Baja, Győr, Siófok, 
Coburg, Esztergom, Eger, Vienne, Poitiers 
galériáiban. A pekingi Kortárs Magyar Mű-
vészet kiállításon a magyar tűzzománcot 
képviseli.

Munkái megtalálhatók több magán- és 
közgyűjteményben, múzeumokban Romá-
niában, Magyarországon, Svájcban, az Ame-
rikai Egyesült Államokban, Hollandiában, 
Franciaországban, Németországban, Luxem-
burgban, Angliában, Spanyolországban és 
Japánban.

Elekes Gyulának – a székelyudvarhelyi 
művelődési ház igazgatójaként – 5 éve van 
kapcsolata a keszthelyi Goldmark Károly 
Művelődési Központtal. Segítségével jutott 
ki több kiállítás és művészeti csoport Keszt-
helyről Székelyudvarhelyre. Hite, szorgalma 
és intelligenciája nélkül nem jött volna létre 
testvérvárosi kapcsolat a két város között 
2010 augusztusában.

Elekes Gyula tűzzel írt képei

C

Az emberek többsége ajándékot kap születésnapjára. Elekes 
Gyula viszont ajándékot osztott születésnapján: könyvvel ajándé-
kozta meg barátait. A tőle kapott könyvvel immár két olyan köte-
tem van, amelyet az 50. születésnapját ülő ünnepelttől kaptam. 

Bögözi Attila marosvásárhelyi publicista, szerkesztő saját verseit 
nyomtatta ki és kötötte míves kis kötetekbe saját kezűleg, ezzel 
lepve meg barátait. Elekes Gyula zománcművész a munkáit tar-
talmazó albummal lepett meg még tavaly, a remek kiállítású kö-
tetet azóta is időnként fellapozom, gyönyörködve a munkákban. 
Most újból elővettem a könyvet, hírül véve, hogy Elekes Gyulát 
Pro Cultura Hungarica-díjjal tüntették ki. A kötet előszavát Pap 

Gábor jegyzi, Elekes zománcművészetének lényegét a következő 
szavakban foglalta össze: „tömören és mindvégig hitelesen, pó-
zok és szenvelgések nélkül tolmácsolt magyarságélmény”. Tehát 
nem véletlen a Pro Cultura Hungarica-díj sem, amelyet Réthelyi 
Miklós, a magyar kormány Nemzeti Erőforrás Minisztériumának 

vezetője adományozott Ruzsics Ferenc, Keszthely város pol-
gármestere előterjesztése alapján. Így Elekes Gyula és tűzzel írt 

képei méltó elismerést kaptak. Amolyan kései születésnapi aján-
dék az ajándékozónak. Az alábbiakban dr. Zsigmond Pál Barna 

főkonzulnak, a Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusa 
vezetőjének a díj átadása alkalmával mondott laudációja olvas-

ható. (Sarány István)

A művész átveszi az elismerést


