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F. B.: A honlapodról (www.simonaniko.eu) kide-
rül, hogy Felvidéken élsz. Milyen szerepet tölt 
be az életedben Dunaszerdahely? Mit jelent szá-
modra Szlovákiában magyarnak lenni? 

S. A.: Mit jelent határon túli magyarnak len-
ni? Az igazságtalan trianoni szerződés miatt 
nem a hazámban élni? Mit érezhet egy kisgye-
rek, akit nem a saját szülei nevelnek, pedig tud-
ja, hogy élnek? Számomra fájdalmas, szívet té-
pő érzés. Ugyanakkor büszke vagyok arra, hogy 
magyarnak születtem, hogy a magyar kultúra 
részese lehetek. Sokan megfogalmazták, el-
mondták már, hogy a határon túlra került ma-
gyarnak mintha többet jelentene az a fogalom, 
hogy hazaszeretet, a Himnusz eléneklése, egy-
egy nemzeti ünnep megünneplése… Én is így 
érzem. Tősgyökeres dunaszerdahelyi vagyok, 
jelenleg is itt élek családommal. Természetesen 
igazi lokálpatriótaként szeretem a városomat és 
tágabb szülőföldemet, Csallóközt. A világ köze-
pének tartom ezt a szelíd, természeti csodákkal 
teli Aranykertet. Ezer szállal, sok-sok emlékkel 
kötődöm ehhez a városhoz. 

Gondolom, a munkád is idekapcsol. A tanul-
mányaidat is itt végezted? 

Magyar nyelv és irodalom és képzőművészeti 
nevelés szakos tanárként dolgozom az egyetem be-
fejezése óta. A Nyitrai Tanárképző Főiskolán1 vé-
geztem tanulmányaimat, közben a Pécsi Janus Pan-
nonius Tudományegyetemen is tanultam fél évig. A 
Pécsett töltött idő tanulmányaim meghatározó él-
ményét jelentik, Rétfalvi Sándor tanár úr rajzórái 
máig felejthetetlenek számomra. A pécsi egyetem 
képzőművészeti tanszékén az oktatás sokkal korsze-
rűbb, színvonalasabb volt, sajnálom, hogy csak fél 
évet tölthettem ott. Rajz szakos tanárként a sokak 
által, általánosan használt képzőművészeti techni-
kákon kívül számos más eljárást is kipróbáltam 
(mozaikot, akvarellt, tűzzománcot, litográfiát…), 
tizenöt éve foglalkozom síküvegfestéssel. 

Melyek voltak a meghatározó élményeid, 
amelyek a művészettel kapcsolatosak? Mely 
olvasmányok, képzőművészeti alkotások terel-
tek az irodalom és a képzőművészet felé? 

Gyerekként is sokat olvastam, akkor még mo-
hón, válogatás nélkül, mindent, amihez hozzáju-
tottam. Szerencsére a családi könyvtárunk bősé-
ges volt, de könyvtárba is jártam. Az ifjúsági 
könyvtár egy épületben volt az iskolával, ahova 
jártam. Jellemző történetem, hogy az egyik óra-
közi szünetben kikölcsönzött könyvet egy-két ta-
nítási óra múlva már elolvasva vittem vissza, ke-
resve az újabb olvasnivalót. Csak a könyvtáros 
néni bosszankodott kicsit, mivel fejtörést okoz-
tam neki az aznapi dátum pecsételésével. 

Külföldi és magyar szépprózát is olvasok, de a 
magyar szerzők regényeit szeretem különösen: 

Simon Anikó: Remény 
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Móricz emberismeretét, Szabó Magda életböl-
csességét, Esterházy nyelvi leleményességeit, 
Nádas Péter érzékenységét, sokrétegűségét. A 
magyar szépirodalom kincsei számomra a ver-
sek. Arany Jánost, Adyt, József Attilát költőóriá-
soknak tartom, de Pilinszky néhány sora olyan, 
amellyel az én lelkem együtt rezdül. 

A művészettörténet minden korszaka, stílus-
irányzata érdekel, különösen az impresszionizmus, 
a posztimpresszionizmus és a szecesszió remekmű-
veit szeretem. Csontváry Kosztka Tivadar prófétai 
elhivatottságát csodálom, festményeit élőben is 
többször volt alkalmam megtekinteni. Róth Miksa 
üvegablakai, Reich Károly nyugalmat sugárzó gra-
fikái, Würtz Ádám illusztrációi, Gross Arnold rész-
letgazdag rézkarcai mindig lenyűgöznek. 

Egyik barátom látta Csontváry festményeit 
Pécsett, és nagyon mély benyomást tettek rá. 
Azt mondta, hogy a róluk készült fotók egyálta-
lán nem mutatják meg a lényegüket. Más és 
más szögből nézve mindig más módon mutat-
koznak meg ezek az alkotások. Ez a jellemzés 
nagyon megmaradt bennem. 

Csontváry festményeit néhányszor magam is 
Pécsett láttam, a Csontváry Múzeumban, 2015-
ben pedig Budapesten, amikor életmű-kiállítása 
volt. Semmilyen reprodukció sem ér fel azzal az 
élménnyel, amelyet egy eredeti alkotás megte-
kintése jelent. 

Mit jelent számodra tanítani? Véleményed 
szerint, lehet-e nevelni a művészet által? 

Csak pályakezdő koromban tanítottam 1-2 
képzőművészeti nevelés órát. Az én döntésem 
volt, hogy az iskolarendszer siralmas körülmé-
nyei miatt (45 perc, 28-30 diák, segédeszközök 
hiánya) nem akarok rajzot tanítani. A képzőmű-
vészeti nevelést kis létszámú csoportokban, 2-3 
órában, jól felszerelt szaktanteremben, sok-sok 
segédeszközzel tartottam csak megvalósítható-
nak. Most is csak ilyen körülmények között sze-
retnék rajzot tanítani. 

Irodalomóráimon, de gyakran a nyelvtanórá-
kon is, irodalommal, vagyis művészettel nevelek. 
Egy felmérő dolgozatban kideríthető, jól tanítot-
tam-e meg az irodalom tárgyi ismereteit. De 
nem lehet lemérni azt, hogy egy-egy vers, regény 
feldolgozásával alakítom-e tanítványaim érzelmi 
intelligenciáját. Magyarázataim hatására felnőtt-
ként érzékenyebben, empatikusan döntenek-e 
majd egy-egy fontos helyzetben, egy személy 
megítélésében, kapcsolataik minősége jobb lesz-
e. Nem mérhető. De huszonhét évnyi munkám 
lenne felesleges, ha nem lehetne művészettel 
nevelni. Én bízom benne, hogy igen. 

A továbbiakban térjünk rá a művészeti mun-
káidra. Korábban azt mondtad, hogy számos 
más eljárást is kipróbáltál (mozaikot, akvarellt, 
tűzzománcot, litográfiát…). Most arra lennék 
kíváncsi, mi vonzott ezekhez, és miért vetetted 
el később ezeket a technikákat? 

Nem vetettem el ezeket a technikákat sem, 

most is nagyon szívesen készítenék litográfiát, 
tűzzománcot, kísérleteznék az ólomüveg és az 
üvegfestés kombinálásával. Csak két dologra 
lenne szükségem: egy jól felszerelt műteremre, 
és arra, hogy egy nap ne huszonnégy órából, ha-
nem nyolcvannyolcból álljon. 

A művészi alkotás az önkifejezés egyik formája, 
ezért biztosan nem véletlen, hogy ki, melyik techni-
kát választja, melyiket érzi sajátjának. Én az üveg-
festést választottam. Rajzaimat 2-3 mm-es áttetsző 
üveglapra festem, oldószeres művészfestékkel. A 
templomok üvegablakai is hasonló technikával ké-
szültek, csak ott a színes üveglapokra került az 
üvegfesték, melyet ki is kellett égetni, hiszen évszá-
zadokig kellett kiállniuk az időjárás viszontagsága-
it, az erős napsütést. Az így elkészült színes üvegla-
pokat ólommal illesztették össze. Az általam hasz-
nált üvegfesték is kiégethető, de mivel beltéri hasz-
nálatra készülnek alkotásaim, én nem égetem ki 
őket. Nem ólommal keretezem, hanem festmény-
ként fakeretbe kerülnek. 

Ha már említetted, milyen lenne számodra 
az álomműterem? 

Műterem? Hú, de jó lenne! Bár az üvegfestés-
hez nem kell sok segédeszköz, de elférne végre 
egy helyen az összes eddigi alkotásom, rajzesz-
közöm. A síküvegfestést nem tudom megvalósí-
tani festőállványon, ezért nem is tudok nagymé-
retű üveglapokra festeni. Az üvegfestékek kicsi 
tégelyekben vannak, ezeknek nem kell nagy tá-
rolóhely. Ehhez képest a műtermemnek sem kel-
lene óriási méretűnek lennie, de mindenképpen 
világos, tágas szobát szeretnék. Természetesen 
egy családi házban, a család közvetlen közelé-
ben. Fehér falak, hogy a már elkészült alkotásai-
mat ki tudjam állítani. Hatalmas üvegablakok, 
kertre néző kilátással. A fény nagyon fontos, hi-
szen nem tudok mesterséges világítás mellett 
dolgozni (az üveglap csillog, tükröződik), csak 
természetes fényben festek. 

Az alkotásaid közül némelyek cím nélkül sze-
repelnek. Szerinted a címek félrevezetik a nézőt 
egy műalkotás befogadásában? 

Címek? Igen, jól látod, nem szeretek címeket 
adni a festményeimnek. Azt is tudom, nem va-
gyok vele egyedül. A festészet vizuális nyelve a 
forma, a szín, a vonal és ezek kölcsönhatása, a 
„közlendőmet” ezekkel fejezem ki. Ezért gyötrel-
mes számomra ezt verbálisan, lehetőleg érdekes, 
találó két-három szóval megnevezni. Egy-egy 
elkészült festményemről néha eszembe jut egy-
egy versrészlet, melyről úgy érzem, a festmé-
nyemhez nagyon hasonló gondolatokról, érzé-
sekről szól. Kiállításaimon gyakran ilyen vers-
részletet használok cím helyett.  

A címadásnál már csak az nehezebb, ha be-
szélnem kell a festményeimről. 
 
1 Szlovák hivatalos nevén Pedagogická fakulta v Nitre 
(magyarul: Nyitrai Pedagógiai Kar), 1997-től Nyitrai 
Konstantin Egyetem (a kiadó megjegyzése). 


