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irádás  foglalatban  égkék  háttér  
előtt bíborszínű ruhába öltözött 
Madonna öleli magához egyszü-

lött fiát. Ahogy az arcuk egymáshoz 
ér, úgy aranyszínű glóriájuk is összeol-
vad. Az  anya virágokkal szegélyezett 
fény koszorújában a Patrona Hungariae 
felirat olvasható. Noha a  tűzzománc 
alkotáson rögtön megakad a tekintetem, 
ahogy belépek Kovács Erzsébet és Zoltán 
Győző nappalijába, a szemem csak akkor 
kerekedik el igazán, mikor kiderül: a ka-
napé fölött függő kép eredetileg II. János 
Pál pápának készült, s a  hasonmása 
feltehetőleg ma is a Vatikán falát díszíti.

Az ötvös iparművész házaspár 
a díványon ülve vidáman kezd bele az 
általa készített pápai ajándék történe-
tébe. „Ez a  feladat is véletlenül talált 
ránk, mint annyi más az életben” – 
fog neki Győző a  mesélésnek, majd 
kisvártatva felesége veszi át a  szót, 
hogy tovább bontogassa az emlékezés 
fonalát. Mint kiderül, mikor II. János 
Pál pápa először járt Magyarországon, 
Győzőt mint ötvösművészt áldoztató 
kelyhek készítésére kérték fel. A  fe-
leségével közös műveiket látva azon-
ban a Magyarok Nagyasszonya és hét 
magyar szent tűzzománc ábrázolására 
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A FELÜLET 
MÉLYSÉGE

Egyiküket a színek, a tisztaság, a ragyogás, másikukat a fény,  
a tükröződés, a térrel való játék szeretete terelte az ötvösművészet felé, 

melyben végül önmagukat és egymást is megtalálták.  
A martonvásári Zoltán Győző és Kovács Erzsébet több mint négy évtizede 

nemcsak alkotó-, hanem életre szóló társak is.

Szöveg: Meszleny Zita
Fotó: Földházi Árpád
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„Miként az alkotók szavai, úgy a művészetük 
és az életük is teljesen összefonódik”
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is megbízást kaptak. Ahogy készültek 
a díszes alakok, a megrendelőket egyre 
jobban lenyűgözte a  látvány. Így lett 
az eredetileg a pápai kíséretnek szánt 
figyelmességből a szentatya ajándéka. 
Ám a művész házaspár erről mit sem 
tudott.  Már  javában nyaraltak  három 
gyermekükkel, hogy a  nagy munka 
végeztével  kifújják  magukat,  amikor  
szólt a  telefon, és kiderült, változott 
a terv, szükség lenne lengyel–magyar 
vonatkozása miatt egy nyolcadik alak, 
Szent Kinga elkészítésére is. „Már lan-
dolt a  repülőgép, a pápa már magyar 
földön lépdelt, mi pedig még égettük 
Kingát a műhelyben” – emlékszik vissza 
jóízűen nevetve a harminc évvel ezelőtti 
pánikhangulatra  Erzsébet,  majd  férje  
figyelmezteti, a nosztalgiázás hevében 
adós maradt a történettel, mit keres az 
ajándéknak szánt Mária-kép a nappa-
liban. „Hát igen, ez a pápáé lett volna. 
Igen ám, de látja ott a kép sarkában azt 
a két elszíneződött foltocskát?” – teszi 
fel a kérdést a feleség. Hunyorogva hosz-
szan méregetem a művet, mire beisme-
rem, nem, nem látom. A művész a kék 
háttéren két alig észrevehetően sötétebb 
területre mutat, miközben a férje meg-
jegyzi: „Az még ennél is sokkal kisebb, 
két tűhegynyi pötty volt, de Erzsike nem 
bírta elviselni, hogy a pápai ajándékon 
bármilyen  hiba  keletkezzen,  még  ha  
csak ő látja is, ezért újra kiégette. A ke-
mencéből kiszedve viszont már két jóval 
nagyobb folt ékeskedett a képen. Erzsike 
kijelentette,  hogy  na  így  pláne  nem 
kaphatja meg a pápa, így lóhalálában 
újracsináltuk, a hibásat meg megtartot-
tuk. Aztán a kivetítőről néztük, ahogy 
II.  János  Pál  az  ujjaival  megsimította  
a zománcot, aztán megáldotta a képet. 
Életre szóló élmény volt” – idézi fel az 
emléket elérzékenyülve Győző. Felesége 
hozzáteszi: „Akkor azt éreztük, hogy 
na,  most  mindent  megkaptunk,  amit  
ember kaphat.”

Ahogy hallgatom a házaspár törté-
neteit, az első perctől érződik, hogy mi-
ként az alkotók szavai, úgy a művésze-
tük és az életük is teljesen összefonódik. 
Győző Szigetváron született, s már ál-

talános  iskolában  –  egy  szakkörnek  
hála – megismerkedett az ötvösséggel. 
„Akkoriban még a szót sem ismertem, 
de a fémek elbűvöltek. A szerszámok 
között máig megvan az a kis bandzsa 
darab,  amit  akkoriban  készítettem.  
Olyan kis egyszerű, alkalmatlan esz-
köz, de Erzsike nagyon szereti” – mesél 
a  kezdetekről az ötvösművész. Innen 
egyenes út vezetett a pécsi Művészeti 
Szakközépiskolába, majd az Iparművé-
szeti Főiskola ötvös szakára. Erzsébet 
már kicsit  kanyargósabb utat  járt  be,  
míg végül későbbi férje mellett, az ötvös 
szakon kötött ki. Egy Veszprém megyei 
kicsiny faluba született, majd Herenden 
végzett porcelánfestőként a kínai min-
tákra  szakosodva.  Ám  mint  mondja:  
„van, aki soha nem fér a bőrébe, én is 
ilyen voltam”, így Budapestre költö-
zött, hogy olyan állást találjon, amely 
felkészíti az Iparművészeti Főiskolára. 
„Munka előtt, alatt és után próbáltam 
bepótolni azt, amit mások a művészeti 
gimnáziumban megkaptak” – emlékszik 
vissza ezekre az évekre,  de jó  szívvel  
emlékezhet, ugyanis szerencséjére az 
Állami Pénzverő zománcműhelyében 
helyezkedett el. Ez a mozzanat pedig 
eldöntötte a  pályáját. „Ahogy megis-
mertem a zománcot, egyből belehaba-
rodtam. Herenden belém ivódott a szí-
nek, a harmónia iránti rajongás. Talán 
ezért varázsolt annyira el a  zománc 
tiszta alapja és ragyogó felülete. Azóta 
tart a szerelem” – fogalmaz Erzsébet. 
Az itt szerzett tudással már fel is vették 
az áhított  ötvös szakra,  ahol az egyik 
gyakorlaton a Győző mögötti asztalnál 
kapott helyet. „A főiskolán egy terem-
ben ültek a  különböző évfolyamok, 
tulajdonképpen elvárás volt a  felsőbb 
évesektől, hogy segítsék az alsóbbakat. 
Manufaktúraszerűen ment a  munka, 
úgy dolgoztunk, mint egy nagy család. 
Erzsikének szüksége volt segítségre, 
hát segítettem. Itt kezdődött” – mesél 
a  találkozásról Győző. „…és itt el is 
dőlt” – fejezi be a mondatot a felesége.

Mindez négy évtizede történt, a kö-
zös munkák pedig azóta sorra kerül-
nek ki a  kezük közül. „Kiegészítjük 
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egymást. Erzsike dekoratívabb, én geo-
metrikusabb vagyok. Ő megálmodja, 
én térbe helyezem a tárgyat, így lesz 
egy egész” – fejtegeti a közös alkotás 
mikéntjét Győző, miközben a nappali 
alatti műhelybe tartunk. S ahogy leül-
nek a munkaasztalukhoz, s Erzsébet 
nekifog az előtte fekvő kép zománco-
zásának, Győző pedig egy készülő kép 
alaplemezét kalapálja, megelevenedik 
előttem az előbb felvázolt dinamika. 
Ezzel egyidejűleg pedig világossá válik, 
miért a  házaspár az utolsók egyike, 
aki  még  vállalkozik  rá,  hogy  cizellált  
zománcalkotásokat készítsen. „Először 
megtervezzük a formát, kiütjük a ne-

gatívját, majd a másik oldalán megerő-
sítjük a vonalakat, jönnek a beütések, 
a cizellálás. Ettől lesz a zománc alatt 
mintázott az anyag. És akkor még csak 
az előkészítésnél tartunk. Ezután – ha 
nagyobb műről van szó – összeilleszt-
jük a  darabokat, a  hátoldalát pedig 
kontrazománcozzuk, hogy a  vékony 
anyag tartást kapjon, ezt kiégetjük, 
majd feltisztítjuk a lemezt. Csak ekkor 
kezdődhet a zománcozás. A színekkel, 
az áttetsző és a fedőanyaggal való bera-
kás, végül az égetés követi. Elmondani 
is hosszú, nemhogy megvalósítani” – 
sorolja Erzsébet, mialatt a kis bemutató 
végeztével becsukja a műhely ajtaját, 

„Ő megálmodja,  
én térbe helyezem 

a tárgyat,  
így lesz egy egész”
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Erzsébet és Győző számos alko-
tása Martonvásárt gazdagítja. 

Közülük talán a leghíresebb 
a Brunszvik-mauzóleumban 

látható, Brunszvik Teréz és Teleki 
Blanka őrangyalait ábrázoló, em-
ber nagyságú tűzzománc. A város 

hírnevét öregbítő életművéért 
a házaspár 2018-ban  

Martonvásár Kultúrájáért  
kitüntetésben részesült
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és visszakísér a nappaliba. Miközben 
a munkafolyamatokat listázza, látszik 
rajta, ez számára szenvedély, rég nem 
kérdés, megéri-e a fáradságot. Férjének 
ugyancsak megvan a maga passziója. 
„A fénnyel, a  térrel, a  tükröződéssel 
való játék a  mániám” – magyarázza 
lelkesen,  ahogy  egyik  alkotását,  egy  
geometrikus alakzatba foglalt kristályt 
leemel a polcról. Nemcsak dísztárgyak 
fűződnek az ötvösművész nevéhez. 
Számos cégér, épületfelirat, informá-
ciós rendszer készült a  műhelyében, 
a nemrégiben felújított Párizsi udvar 

réz díszítőelemeinek restaurálását 
és  rekonstrukcióját pedig már fiával 
együtt végezte el. „Hatalmas dolog, ha 
az ember a gyermekével együtt dolgoz-
hat. Volt idő, amikor azt éreztem, nem 
villanyoznak  már  fel  az  új  eszközök,  
technikák, mert minek. Mióta a fiam 
is részt vesz a munkában, újra értelmet 
nyertek ezek a  tárgyak, mert a  foly-
tonosságot látom bennük” – beszél 
a lelkesedés megőrzésének kihívásai-
ról. Felesége gondolja tovább a témát: 
„Sosem tudtam tetten érni azt a pilla-
natot, amikor megszületik valami, azt 

a  momentumot, amikor kipattan az 
ötletet életre hívó szikra. Ez a pillanat 
olyan  varázslatos,  hogy  engem  máig  
a keresése hajt előre.”

Ebből a  közös lelkesedésből meg-
számlálhatatlan alkotás született. 
A házaspár keze nyomát viseli magán 
Boldog Gizella ereklyetartója, a balaton-
füredi vörös templom tabernákuluma és 
gyóntatószéke, az ottani Kerektemplom 
keresztútja,  Brunszvik Teréz és Tele-
ki Blanka őrangyalainak képe, amely 
a martonvásári Brunszvik-mauzóleum 
falait díszíti, az Országház Munkácsy-
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termében található tűzzománc címer, s 
a felsorolásnak csak az írás terjedelme 
szab határt.

„A szakrálistárgy-készítés számunk-
ra az ötvösművészet csúcsa” – tekint 
vissza a mögöttük álló életműre Győző. 
„A művészet óriási adomány. Hatalmas 
dolgok, hogy társteremtők lehetünk, 
részt vehetünk ebben az alkotásban 
– folytatja a szakralitás és a művészet 
viszonyának elemzését Erzsébet. – Kö-
rülöttünk minden olyan tökéletesen van 
létrehozva, ehhez képest a mi próbál-
kozásunk csak botladozás, mégis nagy 

ajándék,  hogy  hozzátehetek  valamit,  
ezért törekszem a  legjobbra.” „De az 
ember  képessége  véges,  ha  pedig  ezt  
nem fogadja el, meg is kapja a  frics-
kát” – teszi hozzá mosolyogva a férje, 
majd sokatmondóan a hibásnak titulált 
Mária-képre mutat. Az előző gondolat-
menet  után  pedig  már  jobban  értem,  
miért nem tűrte meg a művész azt az 
apró foltot a kékségben. A pápai ajándék 
esete jól tükrözi a pár művészi hitvallá-
sát: „A mai ötvösművészetben sokszor 
a meghökkentés a cél, aminek biztosan 
van helye, ám reméljük, megfér mellet-

te a mi munkásságunk is. Annyi szín, 
szépség van a világban, mi inkább erre 
akarjuk terelni a  figyelmet. A  szépet 
szeretnénk megmutatni, azt, ami meg-
mutatásra érdemes, a legjobb tudásunk 
szerint.  Annyi  zaklatottság  közepette  
az alkotásainkkal talán tudunk egy kis 
nyugalmat teremteni.” 

Győző tíz éve ötvösséget tanít 
Debrecenben, a Kós Károly 

Művészeti Szakgimnáziumban. 
Ékszer készítést, tervezést, elméle-
tet és gyakorlatot egyaránt oktat, 
mert vallja: a tervezés és a megva-

lósítás elválaszthatatlan
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