
Bondor Zsuzsanna tűzzománc-
művész

Nagy Melinda: Nagyon nehéz lesz röviden 
bemutatni téged, hiszen gazdag alkotói és tanári 
múlt áll mögötted. Számos nemzetközi  és or-
szágos díj tulajdonosa vagy. Néhány ezek kö-

zül: a  2009-es XX. Amatőr Artium Eszencia budapesti kiállításán – A Magyar Műve-
lődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus nívódíja, vagy a 2010-es XV.  Kaposvári 
Nemzetközi Miniatűr Fesztiválon – A/3 kategória fődíja. Hogyan tudnád röviden össze-
foglalni az eddigi munkásságodat?

Bondor Zsuzsanna: Magyarországon, Baján születtem. Jelenleg Norvégiában, Os-
lóban élek. Alkotóként zománcozással a főiskolai éveim óta foglalkozom. A Janus Pan-
nonius Tudományegyetem biológia-rajz szakán, majd a József Attila Tudományegye-
tem környezetvédő ökotechnikus szakán diplomáztam, tanáraim Bérces Gábor grafi-
kusművész, Morvay László tűzzománc- és grafikusművész és Pandur József festőmű-
vész voltak. Tőlük, és Morelly Edit tűzzománc-művésztől sok segítséget és szakmai 
útmutatást kaptam az elmúlt évek során. Évtizedekig dolgoztam pedagógusként az 
alapfokú művészetoktatásban rajz szakos csoport- és zománcműhely-vezetőként, vala-
mint rajz és művészettörténet tanárként különböző általános és középiskolákban. Szíve-
sen tanulok, dolgozom más kollégákkal, rendszeresen részt veszek alkotótelepeken, 
kiállításokon, pályázatokon. Elsősorban a festőzománc különféle technikáival foglalko-
zom. Ezek fogásait a saját kísérleteimen túl alkotótelepeken szerzett tapasztalatok során 
tanultam és tanulom folyamatosan. Zománcképeket alkotok, de készítek egyedi ház-
szám- és névtáblákat, zománccal díszített tárgyakat, ékszereket is.

M: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért éppen a tűzzománcot választottad  és nem 
a grafikát például, hiszen a tanáraid közül kettő is grafikus.

Zs: Már általános iskolában is jártam tűzzománc szakkörre. Izgalmasnak találom, 
mert mindig két egyenrangú fél áll szemben, az ember és az anyag, amit használ. Leg-
inkább az ember, a lélek, a szavakkal ki nem fejezhető képi kifejezése foglalkoztat. 
Igyekszem a zománctechnika sajátosságait, és az anyag adta lehetőségeket elképzelése-
immel a lehető legharmonikusabb módon összehangolni. Ehhez a szecessziós zománc-
művészetet tekintem példaként. Sokszor ugyanazt a témát más módon, többször is fel-
dolgozva jutok el a számomra legjobbnak tűnő megoldáshoz. Nagy kihívás az ehhez a 
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technikához 
tartozó anya-
gokat megis-
merni, és 
irányítani a 
kémiai folya-
matokat. Az 
a n y a g n a k 
lelke van. Ez 
egy szimbió-
zis. Tisztelni 
kell, ugyan-
akkor türe-
lemmel, hatá-
rozottan ke-
zelni és ural-
ni...
M: Sokaknak 
a tűzzomán-
cozásról a kis 
medálok jut-
nak eszükbe 
vagy egyéb 
a p r ósá g ok , 
amiket a kéz-
műves vásá-
rokon lehet 
kapni. Olyan 
egyszerű kis 
hobby mű-
vészkedésnek 
g on d o l j á k . 
Te viszont 
nagyon ma-
gas szinten 
űzöd ezt a 
technikát, és 
festményekre 
h a s o n l í t ó 

képekben fejezed ki magad.
Zs: Igen, a képzőművészetnek ezt a formáját nem ismerik el. Sokan nem alázattal 

nyúlnak hozzá, és emiatt sokszor giccses dolgok sülnek ki belőle. Én alkotó telepeken 
kísérletezem, minden évben elmegyek és ott képzem magam. Összetett munka. Egyrészt 
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tervezni kell, aztán 
jó mester-munkát 
végezni és lehetőleg 
művészi szintre 
emelni. Szeretem a 
kihívásokat. Van egy 
módja, ahogy ehhez 
a technikához köze-
líteni kell, és ez az 
alázat.
M: Van-e kedvenc 
alkotásod? Tudom, 
hogy van olyan ké-
ped, amitől semmi-
képp nem válnál 
meg... Például a Ma-
gok Álma 6 című 
díjnyertes képed, a 
K é p z őm ű vé s z e t i 
Lektorátus zsűritagja 
akarta megvásárolni, 
de nem adtad.
Zs: Igen, vannak 
olyan alkotásaim, 
amik a gyermekeim, 
ezért nem eladók.
M: A képeid néze-
getve felmerült ben-
nem, hogy esetleg 
versek adják az ihle-
tet a műveidhez.  Az 

egyiknek például Alkony karéja a címe. 
Zs: Szeretem a verseket, főleg  a Weöres Sándor által írottakat. Megihletnek. Képso-

rozatot is készítettem már versekre. Néhány ezek közül a Dob és tánc című, vagy a 
Holdbéli csónakos. De Adonyi Nagy Mária versei is inspirálnak, mint például a Hajnali 
vers anyának című.                         

M: Sok sikeres tanítvánnyal büszkélkedhetsz, legalább húsz éve foglakozol oktatás-
sal, felvételire való felkészítéssel és alkotással. Mik a terveid?

Zs: Szeretném tovább folytatni az oktatást, a felkészítést és természetesen szeretném, 
ha továbbadhatnám a tűzzománcozás iránti szeretetem, lelkesedésem, a technikai tudá-
som, és a mostanáig összegyűjtött tapasztalataimat. Remélem, hogy itt Oslóban is lesz 
erre lehetőségem, és elég érdeklődő is ahhoz, hogy ez az álmom megvalósuljon. Termé-
szetesen nagyon örülnék, ha kiállíthatnék. Rendületlenül dolgozom, folyamatosan tanu-


