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Kiss Szinnyei Ildikó 
 
Hosszú az út  
Magyarországtól Norvégiáig* 
 
     Budapesten születtem 1924. február 25.-én. 
Hárman voltunk testvérek. Nővérem 4 évvel 
volt idősebb, öcsém 4 évvel fiatalabb, mint én. 
Megvolt az egyensúly, és én ennek az egyen-
súlynak a központjában megtaláltam a helye-
met. Hasznos tapasztalatokat szereztem ahhoz, 
hogy majd az élet forgatagában az arany kö-
zéputat kövessem, kiegyensúlyozott életet él-
jek. Mint kisgyerek, szerettem firkálni, rajzol-
ni. Ceruzában nem volt hiány. Apám szabad 
idejében előszeretettel tervezgette manzárd 
tetős családi házunkat. A családi villából nem 
lett semmi. Az álmot elvitte a 30-as évek krízi-
se, de sok papír és ceruza megmaradt. Korai 
"műveimre" nem emlékszem, akkor még nem 
becsülték a gyermekrajzokat annyira, mint 
most. Az elemi iskolában sokat rajzoltunk. A 
rajzolás örömét elrontotta, hogy a tanító néni 
az én munkáimból a legjobbakat a különböző 

szakfelügyelő bácsiknak ajándékozta, hogy megmutassa, milyen jó eredményt ért el 
az osztály. Ezt nem tekintettem kitüntetésnek, inkább büntetésnek, mert mindent újra 
kellett rajzolnom. Már kisiskolás koromban sokszor mentünk a szüleimmel múzeum-
ba. Főleg a Szépművészetibe, hiszen a közelében laktunk. Szerettük is, meg nem is 
ezeket a látogatásokat, érdekesek voltak, de fárasztóak. Nagy termek nagy festmé-
nyekkel, és apám mesélt és mesélt. Furcsa, hogy nem emlékszem arra, hogyan hatot-
tak rám az "igazán" szép képek, de Velazquez festményét, amely a spanyol királyi 
udvar egyik bohócát/törpéjét ábrázolja, nem tudtam kiverni a fejemből. Torz arányai-
val, nagy fejével, rövid lábával, gondolom, nagyon szokatlannak, ijesztőnek hatott. 
Az akkor nyolcosztályos gimnázium első négy évében unalmasak voltak a rajzórák. 
A táblára akasztott nagy, kétdimenziós rajzokon ábrázolt tárgyakat kellett lerajzolni 
(biztosan megvolt az értelme: megfigyelni és pontosan visszaadni az arányokat). Ké-
zimunkához magyaros hímzésmintákat terveztünk, stb., stb. Később a rajz szabadon 
választott tantárgy lett. A tanárnő modelleket állított be. Szabadon válogathattunk a 
szertárban. Görög fejek gipszmásolatait, különböző fatárgyakat, edényeket állíthat-
tunk be "csendéletnek", színes madarakat, kitömött állatokat rajzoltunk vagy festet-
tünk vízfestékkel. Végre kezdtünk „megtanulni látni”. 
 
* A művésznő szokásosnál terjedelmesebb bemutatkozását Pályázatunk ösztönözte. 
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A vetített-képes művészeti órák hívták fel a figyelmemet a képzőművészetekre. Él-
veztem, amit hallottam, és élveztem, amit láttam, annak ellenére, hogy akkor még 
nem voltak színes diák, sem színes reprodukciós könyvek. Ekkor már sokat rajzoltam 
és festettem vízfestékkel otthon is. Szüleim látták, hogy van hajlamom a festésre, 
rajzolásra. Akkoriban a szülők határozták el, hogy milyen pályára és melyik főisko-
lán, egyetemen képeztessék a gyermekeiket. Ilyen alapon határozta el apám, hogy a 
negyedik gimnázium után beírat egy rajzfilmtervező iskolába. Úgy látta, a rajzfilm-
nek van jövője. Walt Disney filmjei nagy sikert arattak. De nekem semmi kedvem 
nem volt ehhez a foglalkozáshoz. Az érettségi után a Képzőművészeti Főiskola festő-
művész szakára akartam felvételizni. Ezt szerencsére nem ellenezték, de azzal a kikö-
téssel, hogy a festőművész képzéssel párhuzamosan elvégzem a rajztanári szakot is, 
mert egy tanári állás jobb megélhetést biztosít. Ahhoz, hogy valaki elkezdhesse a 
főiskolai tanulmányait, kéthetes felvételi vizsgát kellett tennie. Egy hét aktrajzolás 
volt, s egy hét portré, szénnel. Portrékhoz már volt gyakorlatom, a család tagjai hálás 
modellek voltak. De élő aktot életemben nem rajzoltam. A felvételi előtt előkészítő 
kurzusra jártam. Emlékszem, kissé ideges voltam, hogyan lehet majd teljes koncent-
rációval figyelni órákig (!) a meztelen női vagy férfialakot és tetőtől talpig testük 
karakterét, arányait, vonalait, és a beállított mozdulatokat szénnel, papíron megörökí-
teni. 1942-ben nem mindennapi élménye volt ez egy 18 éves, puritán szellemben 
nevelt lánynak. Legnagyobb meglepetésemre jó lett az első aktrajzom. Amikor a mo-
dellt beállítják egy pozícióba, meg se mozdul, legfeljebb a szeme pislog, akkor 
„megszűnik” élő nőnek vagy férfinak lenni, - csak az érdekes: szép látvány, akár egy 
szép váza vagy köcsög, amit papíron, szénnel meg kell örökíteni. A felvételi vizsga 
sikerült. Örültem, hogy Magyarország egyik nagy festője és legjobb mestere, Rudnay 
Gyula növendékének választott. Két évig lehettem a tanítványa. Könyörtelenül szigo-
rú és következetes volt, korrekcióiból rengeteget tanultunk. Két éven át vagy akt-, 
vagy portrérajzolás volt. Időnként kompozíciós feladatot adott, szabadon választott 
témával, szénnel. Ezek érdekesek és izgalmasak voltak. Korrigálás után a legjobbakat 
megjutalmazta. Nem nagy összeggel, de lehetett venni rajta néhány ecsetet vagy tu-
bus festéket. Mégsem ez volt a lényeg, hanem a bíztatás, az elismerés. Az olajfestés 
használatát az első két évben tiltotta. Egyszer nekimerészkedtem, s elkezdtem festeni 
egy aktot. Látta, de nem szólt egy árva szót sem, csak elment mellettem, mintha leve-
gő lettem volna. Az volt a teóriája, hogy a festőművészet alapja a rajzolás. Ha a látott 
modellt már híven vissza tudjuk adni rajzban, akkor majd jöhetnek a színek, az olaj-
festék. Egy szénrajz is lehet remekmű. A fények, az árnyékok elhelyezése, a szürke 
árnyalatok skálája a halványszürkétől a feketéig, fantasztikus lehet egy portrén.  

* 

1944 tavaszán befejeződött a tanítás a főiskolán. Nem volt óvóhely sem az Andrássy 
úti főépületben, sem az Epreskertben. Szétszéledtek a növendékek az ég minden tája 
felé. Néhányan, kis támogatással, elutazhattunk egy művésztelepre. Tizedmagammal, 
s Varga Nándorral, a grafika osztály tanárával Felsőbalogba mentünk, a csehektől 
visszatért Felvidékre, Rimaszombat mellé. A fantasztikus fekvésű bolgár királyi va-
dászkastélyban laktunk. Elhanyagolt, nagy park vette körül. Közvetlen szomszédunk 
volt a nagy vadaskert. Amikor ezt a felvidéki területet visszacsatolták Magyarország-
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hoz, a kastélyt teljesen kirabolták a csehek, még a villanykapcsolókat és –vezetéket is 
letépázták a falról. Se víz, se villany nem volt. Bútornak se híre, se hamva. Üres vas-
ágy, rozoga szék, szalmazsák, a széles ablakpárkány az asztal. Petróleumlámpa, spiri-
tuszfőző, egy tányér, egy bögre, egy kés, egy kanál a felszerelés. Összecsukható fes-
tőállvány, kazetta olajfesték-tubusokkal, ecsetekkel, vastag papírkarton vászon he-
lyett: Ennyi „műterem-lakosztályunk” berendezése. Csak legszükségesebb ruhada-
rabjaink, aprópénz a tárcában… De fantasztikus táj, szép falu. Kezdhettük a festést. 

Élveztem a tájképfestést, élveztem az olajfestéket. A faluba is lejártam festeni, és a 
falu lakói közül is megörökítettem néhányat. Egy hónap múlva beállt a krízis, nem 
jött az ösztöndíj a minisztériumból, több gondjuk volt annál, hogy festőnövendékeket 
támogassanak. (Közismert, hogy a művész a levegőből is megél.) Szerencsére, mikor 
nagy a baj, mindig felbukkan valamilyen segítség. Vállaltam az egyik falusi gazda 
lányának tanítását, de a tanítás helyett segítenem kellett nekik a gazdaságban. Festés, 
szénabetakarítás, festés, bevásárlás Rimaszombatban. Aztán festés, aratás, krokizás, 
festés, cséplés, festés, lisztszitálás a kenyérsütéshez, ruhamosás a patakban, kroki-
zás… így váltakoztak a napi elfoglaltságok. Hasonlóan „éltek” a többiek is. (Volt, aki 
borjúszülésnél segédkezett!) Olyan jól ismertek már a faluban, hogy szórakozásból és 
kíváncsiságból többen is feljöttek a kastélyba, hogy fessem le őket! Miközben mi 
békében éltünk és festettünk Felsőbalogon, minden nap, sötétedés után, nagyszámú 
szovjetbombázó repült el a fejünk felett, a főváros felé. Október elején, teherautóra 
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pakolva, mind a tízen visszautaztunk Budapestre. Így családommal együtt éltük át az 
ostrom borzalmait, az orosz katonák garázdálkodását. 

* 
A háború befejezése után Rudnay Gyula nyugdíjazása miatt új mester vette át az osz-
tályt. Bernáth Aurélt csodáltuk, munkáját jól ismertük a kiállításokról. Végre  szaba-
dabb szellem, szabadabb látásmód… És színek, színek, színek! Végre festhettem! A 
feladat hasonló, mint az első két évben, akt és ruhás modellek ábrázolása. De most 
már olajfestékkel, pasztellel. 
Az évek során élesedik a megfigyelés. Az emberi test arányai, formái annyira 
„bevésődtek” az emlékezetembe, hogy most már egyáltalán nincs szükségem modell-
re. Érdekelnek az emberek, szeretem őket, így sokszor főszereplői a kompozícióim-
nak. 
Csendéletfestéssel leginkább az akvarell órákon, tájképfestéssel a nyári művésztele-
peken foglalkoztunk. Közben a tanári vizsgára is kellett készülni: művészettörténet, 
filozófia, pedagógia, ábrázoló geometria módszertan. A rajztanításhoz egy iskolai 
évre szóló tantervet kellett összeállítani. Művészettörténetből szabadon választott, de 
jóváhagyott témával szakdolgozatot kellett írni. Témám címe: „A fény és árnyék sze-
repe a festészetben”. Nem tudom elképzelni, hogy másutt is volt a XX. században 
ilyen szigorú, alapos, a klasszikus kultúrára, hagyományokra épített tanár és képző-
művész képzés. (Nekem úgy tűnik, hogy Norvégiában nem volt, és most sem ilyen.) 
A rajz diplomavizsgai feladat egy majdnem életnagyságú női akt szénrajza volt. Sze-
rencsére nagyon jól sikerültnek ítélte meg a vizsgáló bizottság. A rajzot sajnos meg-
tartotta a főiskola, és most valószínűleg összetekerve porosodik valamilyen raktár-
ban. A diploma megszerzése után még másfél évig ösztöndíjasként dolgoztam Ber-
náth Aurél vezetése alatt, tanársegédje, Kiss László Pál műtermében. A legfontosabb 
a műtermi munka volt, délután kroki rajzolással vagy grafikával foglalkozhatott a 
jelölt. 
* 
A mester külföldi tanulmányutat ajánlott, mint szükséges után képzést. Nagy meste-
rek műveit szemlélve a festő vagy szobrász sok tapasztalatot szerezhet a kompozíció 
felépítésére, formák egyensúlyára, színek harmóniájára és a festőtechnikára vonatko-
zóan. Úgy tervezzük, először Olaszországba, onnan pedig Párizsba vezetne utunk. Az 
utazáshoz pénzre és útlevélre van szükség. László (Kiss László Pál, az ifjú férjjelölt, 
festő, munkatárs), szerény ösztöndíjat kapott. Ez 1948-ban nagy csoda volt, mert 
ilyen célra az akkori új rendszerben nem volt pénz. Nekem Bernáth Aurél szerez tá-
mogatást az útra, eladja egy olajképemet. Az útlevél megszerzése nehézségekkel járt. 
A politikai rendőrség vette át az útlevélosztályt. Kérelmemet elutasították, azzal a 
kifogással, hogy hibásan töltöttem ki a kérvényhez az űrlapot. A mester közbenjárás-
ára megadták az utazási engedélyt, de előtte egy négyszemközti interjúra, 
„kihallgatásra” idéznek be. Kellemetlen kérdéseket tettek fel. Miért utazom Olaszor-
szágba, mikor a Szovjetunióban is vannak gazdag múzeumok? Mi a véleményem a 
főiskolai oktatásról, a polgári festészetről? (A modellekről, akik mozdulatlanul bá-
mulnak a levegőbe, s nem csinálnak semmit.) A festészet feladata, mondják, a dolgo-
zó ember ábrázolása szocialista realista stílusban. Csendéletnek nincs helye! 
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„Te jó Isten! Válaszolnom kell úgy, hogy ne ártsak se magamnak, se a főiskolai pro-
fesszoroknak. Természetesen vannak terveim egy oroszországi tanulmányútra is, de 
először fel akarom keresni az európai kultúra bölcsőjét (beleértve a Szovjetunió kul-
túráját is). Az embert ruhátlanul, aktot, azért szükséges rajzolni, festeni, hogy megis-
merjük az anatómiáját, arányait, mozgását, hogy az így megszerzett tudással, a szoci-
alista realista művészet alapelveit követve, hűen tudjuk ábrázolni a dolgozó embert.”  
Válaszom, szerencsére, kielégítette a művészet-szakértő politikai rendőrt. Mint ké-
sőbb kiderült, családnevem okozta az útlevélkérvényem körüli bonyodalmakat. Nem 
vették észre a különbséget a Szinnyei és Szinyei Merse név között, s miután a háború 
előtti kultuszminiszter Szinyei Merse volt, ergo reakciós, akkor névrokona is az lehet. 
*  
A külföldi utazásom előtti években Budapesten csoportkiállításokon vettem részt: 
Tavaszi Szalon (1947), Fókusz Galéria (1948). A Budapesti városi képtár megvette 
egy olajfestményemet a főiskolai növendékek kiállításán. 
* 
Végre 1948 novemberében, két hónapra érvényes útlevéllel, elhagyjuk Magyarorszá-
got. Elsőször néhány napot Bécsben tartózkodunk. Hihetetlen élmény a már fekete-
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fehér reprodukciókról ismert nagy mesterek eredeti műveit „viszontlátni”. Bécs után 
Velencében, majd Firenzében álltunk meg néhány napra. Városok, amelyeket három 
éves olaszországi tartózkodásunk alatt újból és újból felkerestünk, mert mint a mág-
nes vonzanak. Aztán végre Róma! „Rómát látni és meghalni!” Mondja egy régi mon-
dás. Szerencsére nem haltunk meg az elragadtatástól. Rómában felbukkan a művelő-
déstörténet tanárunk, Cs. Szabó László, aki úgy ismerte a várost, mint a tenyerét. 
Nála jobb vezetőnk nem is lehetett volna. Vele a séta Rómában érdekes, szellemes 
művészettörténeti előadás volt. A római Magyar Akadémián, a reneszánsz Palazzo 
Falconeriben van szobánk. Ösztöndíjas művészek, festők, zenészek, írók lakják a 
palotát hosszabb vagy rövidebb ideig tartó tanulmányaik alatt. Palota és jégverem. A 
vastag falakat nem fűti át a régi központi fűtés. Róma hideg a téli hónapokban. Hideg 
van az utcákon, a templomokban, a múzeumokban, a Forum Romanumon. Hulla fá-
radtan, az Akadémia kantinjában első dolgunk egy forró levest kanalazni, hogy visz-
szatérjen belénk az élet. Szerényen kell élnünk, mert a kis pénzállományunk rohamo-
san csökken. Beiratkozunk Róma képzőművészeti akadémiájára, hogy megkapjuk a 
diákigazolványt, amivel ingyen látogathatjuk a múzeumokat.  Miután szellemi táplá-
lékból nem él meg az ember, gondolnunk kellett legalább egy meleg étkezésre napon-
ként. Ajánlották az úgynevezett „menza populare”-t. Azt hiszem, minden városrész-
ben voltak ilyen „vendéglők”, talponállók vagy terített asztalosak, olcsóbbak vagy 
drágábbak, de mindig előnyösebbek, mint a vendéglők. A menü természeten olasz 
volt. Ízletes, jó, és változatos. Kivéve, ha minden nap csak parmezámmal megszórt, 
paradicsomszószos spagettire futotta. Néha meg lehetett reszkírozni egy pohár bort 
is, anélkül, hogy felborult volna a költségvetésünk. 
A római Magyar Akadémia igazgatója egy félévre szóló dél-olaszországi utazásra 
szerzett nekünk jegyet. A katonai felszerelések bolhapiacán beszerzett hátizsákokkal 
felpakolva – pénzünk egy részét, kofferjainkat, a téli ruhánkat az Akadémia gondjára 
bízva – január végén elhagyjuk Rómát. Nápoly, Capri, Herculaneum, Pestum görög 
és római építészetből megmaradt kövei, oszlopai az antik kultúrát, Pompei a Vezuv 
kitörésének rettenetes katasztrófáját elevenítik meg. Szorgalmasan rajzolok kis váz-
latfüzetembe. Fényképezőgép hiányában így próbálom valahogy megörökíteni élmé-
nyeinket.  Közben útlevelünk lejárt, kérvényeznünk kellett meghosszabbítását. Kap-
tunk igazolást, hogy a meghosszabbítás folyamatban van. Folytatjuk utunkat dél felé. 
Pestumban mindenképpen meg akarjuk nézni a görög templomokat. A legjobb álla-
potban lévő a Krisztus előtti 6. századból való dór Poszeidón-templom.  Későn érke-
zünk erre a görögöknek szent helyre. A látogatás idejének vége, az őr éppen zárja a 
kaput. Olasz nyelvtudásunk és az őr jóindulata felnyitja azt. Vacsorát és szállást is 
kaphatunk az őrház vendégszobájában. Fáradtan, éhesen, szomjasan, a vacsorát ké-
sőbbre halasztva, a sötét nyári estébe vakító teliholddal megvilágított templomok 
között sétálunk a halálos csendben. Hallgatva, amit a Poszeidón-templom dór oszlo-
pai mesélnek nekünk. 
„Az olasz csizma” csücskénél, Messinából áthajózunk Szicíliába. Jó útikönyvünk 
tanulmányozása után felkeressük a görögök és normannok fantasztikus hagyatékát. A 
Segestában és Agrigentóban lévő görög templomok bámulatot keltenek azzal, hogy 
az istenek lakhelyét fantasztikus esztétikai érzékkel helyezték el a tájban, távol a vá-
rosok zajától. Segesta temploma a lankás dombok közül a legmagasabbik tetejéről 
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uralja a tájat. Agrigento kis városa hegyoldalba épült. Keskeny utcák meredek lép-
csőin lebukdácsolva, rózsaszínű virágokkal borított mandulafaerdőn sétál a látogató a 
„szent” helyre, a tengerparton álló oszlopos romok közé. A háttérben az azúrkék ten-
ger. És csend, mindenen uralkodó csend. Csak a tenger hullámzásának ritmusa töri 
meg a csendet. Zeusz és a többi istenek régen eltűntek, mégis valahogy áhítat fogott 
el ezeken szent helyeken. Taorminában megcsodáljuk a görög színházat, márvány-
oszlopos „színpadával” és félkör alakú lépcsős nézőterével, ahol Aristophanes komé-
diáit, Euripides drámáit, Sophokles tragédiáit már 400-500 évvel Krisztus előtt hall-
gatta az ógörög közönség – a mi időnkben pedig a külföldi turisták. Ezt az élményt 
sajnos nem engedhettük meg magunknak sovány pénztárcánk miatt. De a tájba fan-
tasztikusan beilleszkedő színházat akvarelljeinken megörökíthettük.  Taorminától 
nem tudtunk elszakadni. Hosszabb tartózkodásunk alatt, nyugodtabb életkörülmé-
nyek között végre elkezdtünk festeni. Végre! Természetesen akvarellel. A lassan szá-
radó olajfestményekkel nem lehet vándoréletet élni. Önálló kiállításokat rendeztünk 
és olasz festőkkel együtt kollektív kiállításokon vettünk részt.  1949-ben önálló kiállí-
tások voltak Taorminában, Acirealében (Municipio), Cataniában (Cirkolo Artistiko). 
Palermóban pedig kollektív kiállítás.  A kiállításokon volt annyi bevételünk, hogy 
meg tudtunk élni belőle. Egyetlen nap volt csak, amikor a napi menü, reggeli, ebéd, 
vacsora narancsból és narancsléből állt. Másnapra már megoldódott az anyagi problé-
ma, a kiállításokon kívül magánszemélyeknek is adtunk el akvarellt.  

Szicíliai körutazásunk lassan végéhez közeledett. Visszatértünk Palermóba, ahol le-
vél várt a római Magyar Követségtől, hogy útlevelünk meghosszabbítását megtagad-
ták. A minisztérium azonnali hazatérésre és a tanulmányútról való beszámolásra szó-
lított fel. A nagy baj az volt, hogy érvényes útlevél nélkül azonnal megszűnt tartózko-
dási engedélyünk is. Tavaszi tartózkodásunk alatt a diákszállóban megismerkedtünk 
olyan egyetemistákkal, akiknek jó kapcsolataik voltak professzorokkal, polgármeste-
rekkel, múzeumigazgatókkal. A „hasznos” nagyságok közül felkerestük azokat, akik 
éppen otthon voltak (Ferragosto a nagy nyári szünet mindenkinek. Aki csak teheti, 
elhagyja a forró városokat, és a tenger mellett nyaral). Ezek a jó emberek szívesen 
írtak ajánlólevelet a rendőrségnek.   

1949 augusztus végén visszatértünk Rómába. A hazai hírek hallatán, az egyre rosz-
szabb politikai viszonyok miatt, fájdalmas fontolgatások után úgy döntöttünk, hogy 
nem térünk vissza Magyarországra. Rómában radikálisan megváltozott társadalmi 
helyzetünk, megélhetésünk, és lehetőségeink. Olaszország-ösztöndíjas, Magyaror-
szág teljes jogú polgárai helyett, magyar menekültek lettünk. Idegen, hazátlan nem 
dolgozhatott, mint orvos, tanár, mérnök, építész vagy iparos, mert akkor elvette egy 
olasznak a munkalehetőségét. Képzőművészek, iparművészek azonban dolgozhattak, 
ők a semmiből is meg tudtak élni. Sikerült egy jó nevű, Norway Design jellegű üzlet-
tel kapcsolatba kerülni. A tulajdonosnő mindig kereste az újat. Úgy képzelte, tervez-
te, hogy magyar származásom új, friss szellemmel fogja növelni üzlete tekintélyét. 
Jól képzelte, mert textilterveimen új motívumok, új színkombinációk jelentek meg. 
Ebben az üzletben mindennek, olyan különlegesnek, egyedinek kellett lennie, hogy 
ruha- és függönyanyagból csak néhány métert gyártatott. Ingrid Bergmannak kézzel  
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festettem egy nyári ruhára valót. Sikerrel alkalmaztam a batik technikát függönyre, 
sálra, bőrre. A tulajdonosnő jól keresett rajtam, én nem voltam jól fizetve. Annyi 
előnyöm származott ebből, hogy az olasz Iparművészeti Biennálén az én munkáim-
mal, az én nevem feltüntetésével szerepelt. László ugyanennek az üzletnek ezüstből, 
rézből ötvözött ékszereket, karkötőket, nyakdíszeket. Nagyon illettek a napbarnított 
olasz nők mélyen dekoltált színes nyári ruháihoz. Szerencsére állandóan volt mun-
kánk, de a díjazás nem volt arányban a leszállított munkákkal. László egy textilterve-
ző stúdióban is dolgozott, ahol a tulajdonos, aki bárónő volt, potom pénzért megvette 
a rajzokat, s az egész kollekciót elvitte Milánóba, s a nagy selyemgyáraknak jó pén-
zért eladta. Egy ideig szakfolyóiratnak készítettem címlapokat, fejléceket, illusztráci-
ókat. 

Elhatároztuk, hogy önállósítjuk magunkat. Nagy ambícióval láttunk neki a Szinnyei-
Kiss kollekció összeállításának. Nehéz, textilrajzokkal teli mappával utaztam el Milá-
nóba, hogy eladjam a terveinket. Az utazás egész kielégítő eredménnyel járt. (De 
azért nem lettünk milliomosok.) Szerencsére nem fizettünk adót. Igen szorgalmas 
munkával kerestük mindennapi kenyerünket, így aztán nagyon kevés idő maradt fes-
tészetre. 
1950 áprilisában a Szent Péter Bazilikában összeházasodtunk. Húsvét hétfője volt a 
nagy nap, ennél rosszabbat nem is választhattunk volna. A bazilikában több ezer em-
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ber volt. Az esküvői menet egymás kezét fogva libasorban küszködte magát keresztül 
a tömegen. Amikor a hatalmas bronz kapukhoz értünk, a svájci gárdisták állták el az 
utunkat. Előbb a misén résztvevő tömegnek kellett elhagynia a templomot. A magyar 
pap már türelmetlenül várt, s egy szép kis kápolnába vezetett minket. Teljes volt a 
csend, s a meghívottakon kívül egy lélek sem. Verrocchio festménye Mária a gyer-
mek Jézussal, s egy márványba faragott oltár-relief volt a tanúnk, amikor megfogad-
tuk, hogy: „ásó, kapa és a nagyharang” fog csak elválasztani minket. Mikor, mint 
újdonsült házaspár el akartuk hagyni a kápolnát, az lehetetlen volt, mert a ceremónia 
alatt megtelt ismeretlen olasz közönséggel, akik a nyakunkba borultak legeslegjobb 
kívánságaikkal. Másnap reggel, az „ünnepi lakomát” kipihenve, vállunkon a legszük-
ségesebbekkel teletömött tarisznyával, és a nászajándékba kapott dollárokkal a zse-
bünkben, nászútra indultunk Toscana és Észak-Olaszország felé. Gyönyörű tavasz-
nyári időben tapostuk az út porát, s ha alkalom adódott, autóstoppal folytattuk utun-
kat. (Ezt a közlekedési formát a számtalan, Olaszországba keveredett külföldi diáktól 
lestük el.) A nagy teherautók sofőrjei szívesen vettek föl utasokat, hogy legyen társa-
ságuk, és a beszélgetés ébren tartsa őket az autópályák hosszú, monoton útszakasza-
in. Egy francia diplomata egyenesen Tarquiniába vitt minket, ahol akkoriban fedez-
ték fel az etruszkok fantasztikus falfestményekkel díszített földalatti temetkezési 
kamráit. A falfestményeken megelevenedik az etruszkok élete: táncosok, furulyán 
játszó muzsikusok, lovasok, lantot pengető zenészek szórakoztatják a csemegékkel 
megrakott asztal mellett heverő házaspárt. Mindez a Krisztus előtti  7-9. századra 
vezethető vissza. Ilyet még nem láttunk azelőtt. Fantasztikus utazásunk alatt nemcsak 
évszázadok kultúrájának remekműveit, hanem a táj és az építészet szerves viszonyát 
is megcsodáltuk. Mintha a kezdet kezdetétől együtt alakultak volna azzá a pompás 
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látvánnyá, ami vándorlásunk alatt a szemünk elé tárult. Rájöttünk arra, hogyha igazán 
mélyreható élményt akarunk, ne üljünk se autóba, se vonatra, még kevésbé repülő-
gépre, mert a látványok eltűnnek szemünk elől, még mielőtt felfoghattuk volna azo-
kat. Elhatároztuk, hogy utunk nagy részét, ha csak lehetséges, az apostolok lován 
fogjuk megtenni. Róttuk a kanyargó utakat, kíváncsi várakozással, vajon milyen cso-
dálatos látvány bukkan fel a következő kanyar után. Ami még érdekesebbé tette za-
rándoklásunkat, az az emberekkel való találkozásaink voltak. Harmonikus környezet-
ben harmonikus emberek élnek? Mindenki, akivel útközben találkoztunk, barátságos, 
segítőkész volt. Jó tanácsokkal láttak el. Segítettek szállást keresni, elkísértek a leg-
közelebbi trattoriához (vendéglő). Megtettek mindent, hogy az olasz dialektusunkat 
megértsék. (Nekem viszonylag könnyen ment az olasz, segített a négy év gimnáziumi 
latin tanulás.) 

Toscana egyik legérdekesebb kisvárosa, St. Gimignano, hirtelen bukkan fel előttünk 
az egyik kanyar után. Egy kis hegy (nem meredek és nem magas), kényelmesen, sé-
tálva lehet felmenni az erős kőfalakkal körülvett városhoz. Magas tornyai, mint szál-
fák az erdőben, egymással versengve törekednek az ég felé. Ezek nem lehetnek temp-
lomtornyok! A városfalon belül látjuk, hogy ezek lakóházak tornyai. Minél gazda-
gabb volt valaki, annál magasabb tornyot épített. Veszély esetén a tornyok felső ab-
lakréseiből figyelték, hogy mikor bukkan fel az ellenség, hogy időben zárják a város-
fal kapuit és készülhessenek az ellenállásra. Úgy látszik, a harmonikus környezetben 
sem volt mindig idilli az élet. Szállás iránt érdeklődtünk, azt ajánlották, menjünk el a 
püspökhöz. Minden nehézség nélkül beengedtek hozzá, bemutatkoztunk, és közöltük, 
hogy kombinált tanulmány- és nászúton vagyunk, és szállást szeretnénk egy éjszaká-
ra. Pár sorral és szolgájával elküldött az apácakolostorba. Az öreg kapus átadta a le-
velet egy forgóablakon át az apácáknak, akiket se ő, se mi nem láttunk, de az apácák 
minket igen, mert az a fém forgóablak kukucskáló-lyukakkal volt perforálva. Egy 
apáca barátságosan megkérdezte, hogy éhesek vagyunk-e. Igenlő válaszunkra a for-
góablak alsó része kinyílt, egy kezet láttunk, amint két tányér levest és kenyeret tolt 
elénk. A megvendégelés után egy fiatal apácajelölt felkísért az emeletre, és kinyitott 
egy szobát, ahol minden hófehér volt, és ami minden szükségessel fel volt szerelve. 
Elköszönt, bezárta a folyosó ajtaját, megnyugtatva, hogy majd reggel felébreszt, ki-
nyitja a lépcsőhöz vezető ajtót. Sötét ciprusokkal, kis márvány síremlékekkel és fake-
resztekkel teli régi kis temetőre láttunk rá. Remekül aludtunk. 

Firenzébe érve az Uffizi, Pitti és a többi képtár márványpadlóin gyalogoltunk kilomé-
tereket, hogy újból találkozzunk Michelangelo, Donatello szobraival, Leonardo Da 
Vinci, Botticelli festményeivel és a többi nagymester műveivel - általában a záróráig. 
Azután egy tányér „spaghetti con sugo” után hullafáradtan hazatámolyogtunk a diák-
szállóba, hogy másnap reggel kissé pihentebben folytassuk a múzeumlátogatás lélek-
emelő, de fizikumot fárasztó nehéz munkáját. A napok, hetek múlnak, lassan hazafele 
(Róma) kell irányítani az apostolok lovát. Végét járja az általános nyári szünet is. El 
kell kezdeni, illetve folytatni a textilrajzolást. Sienában végigizgulunk egy autentikus 
lovagjátékot. Színes, mozgalmas látvány, páncélos lovagok, sisakjukon színes toll 
lebeg, lándzsájukat emelve rontanak egymásnak, patkók csattognak a régi kövezeten, 
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lovagok kiáltása hangzik egy jól sikerült lándzsadöfés után, harsonák ünneplik a 
győztest, lelkesen tombol a tömeg. Fantasztikus látvány, de én nem élvezem ezt a 
játékot. Emlékeztet a Colosseum porondján lejátszódott gladiátor-játékokra, egy 
győztessel és egy legyőzöttel, halottal – és tombol a tömeg, ünnepli a győztest. To-
vább, tovább! Pisa vár ferde tornyával. Mintha márványból faragott csipke lenne. 
Remélem sohasem fogja elveszíteni egyensúlyát, de én majdnem, miközben az egek-
re fordított szemekkel a torony árnyékában állva számolom az emeleteket. Elhatároz-
zuk, hogy nem folytatjuk utunkat Észak-Olaszországban, majd jövőre, tavasszal. Pén-
zünk fogy. Róma vár. 

Olaszországban korábban köszönt be a sötét este, a fáradt utazónak/vándornak szál-
lást kell keresnie. Már nem emlékszem a kisváros nevére. Felkeressük, mint kiderül, 
a városka egyetlen szállodáját. Minden szoba foglalt, egy vándorszínész társaság ér-
kezett a városba. Késő este van, az utcák kihaltak, minden üzlet zárva. Szerencsére 
holdvilágos éjszaka lesz. Felbukkan a sötét utcában a város egyik polgára. Buona 
sera! Köszöntjük, és elmondjuk problémánkat. Jöjjenek velem, mondja, s elvisz a 
plébánoshoz, aki mindenkit ismer, aki ad majd jó tanácsot. A plébános szomszédja, a 
harangozó elkísér minket a templomba. Kinyitja a nehéz kaput, villanyt nem gyújt-
hat. Zseblámpája bágyadt fényével elvezet az oltár mögé, kinyit egy ajtót, és a fél 
sötétben keskeny csigalépcsőn felmászunk a toronyba. Még egy ajtó, s belépünk egy 
teljesen berendezett hálószobába, patyolat tiszta ágyneművel megvetett ággyal, vizes 
kancsóval és mosdótállal. Egy kis ablakon besüt a hold, nincs szükség más világítás-
ra. Másnap reggel jön a harangozó, hogy szabadon eresszen minket. Fizetés? – Am-
ennyit tudunk, a templom perselyébe. Ilyen hihetetlen segítőkészséget, bizalmat nem 
nagyon tapasztaltunk Európában későbbi tanulmányútjaink alatt. Igaz, akkor csak a 
nagyvárosokat látogatjuk. Az is igaz, hogy azóta 50-60 év telt el, sok minden történt 
a világban, és mint minden egyéb, az emberek magatartása is megváltozott. 

Utunk utolsó állomása Arezzo, ahol Piero Della Francescónak, a 15. század egyik 
legnagyobb mesterének a freskósorozatát látjuk a San Francesco templomban. Fan-
tasztikus volt utunkat  ennek a művésznek  A szent kereszt legendája  című freskójá-
val befejezni. A kép perspektívája, tökéletesen felépített kompozíciója, hibátlan, mo-
numentális figurái csodálatosak. Arezzóból vonattal Rómába érkezve fáradtan, de 
élményekben nagyon gazdagon, újból belevágtunk a mindennapi életbe. A tartózko-
dási engedélyt egyre rövidebb és rövidebb időre hosszabbították csak meg. Folyton 
kérdezték, hogy mikor hagyjuk el Itáliát. És azzal fenyegetőztek, hogy Lipari szigeté-
re internálnak bennünket. Egy olasz ismerős megemlítette, hogy pénzzel minden 
megvásárolható. Spártaian élve és szorgalmasan dolgozva összegyűjtöttünk annyi 
pénzt, hogy otthonról hozott, és már akkor is megkopott ruházatunk helyett újat ve-
gyünk. Télre való cipőt, ruhát, kabátot szerezzünk be. 1952 áprilisára gyereket vár-
tam. 

Felkerestük olasz barátunkat, aki kapcsolatba hozott a Valakivel, akinek jó kapcsola-
tai voltak a rendőrségen. Ez a Valaki mindent megígér, de kijelentette, hogy a tartóz-
kodási ügyekkel foglalkozó intéző előre kéri a pénzt. Feszülten várakoztunk, és több-



 

ször érdeklődtünk a Valakinél. Az ügy intézőjének vagy nagyon sok volt a dolga, 
vagy hivatalos ügyben volt elfoglaltsága. Kezdett gyanússá válni! A rendőrség zakla-
tott, idegeinkre ment. Felkerestük a Nemzetközi Menekültügyi Irodát. Érdeklődtünk, 
hogy hová emigrálhatunk. Felvilágosítottak, hogy Európában csak Norvégia és Svéd-
ország fogad be menekülteket. Majd küldenek behívót, amikor a Skandináviai Bizott-
ság elkezdi munkáját a Nápoly melletti Bagnoliban. Abban a táborban dolgoztak bi-
zottságok USA-ból, Kanadából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Dél-
Afrikából. Tüdőszűrés, orvosi vizsgálat és alapos kihallgatás alapján döntik el, hogy 
elfogadnak-e polgáruknak. 
Szeptemberben megérkezett a behívó. A fent említett formaságok után hajlandóak 
voltak befogadni minket Norvégiába, azzal a kikötéssel, hogy három évig nem mű-
ködhetünk festőművészként, illetve nem lehetünk tagjai a Norvég Képzőművészek 
Egyesületének. Furcsa, érhetetlen megkötés. Minek és miért? Lászlónak a porsgrunni 
porcelángyárban ajánlanak porcelánfestő állást. Én közlöm, hogy a szülés miatt ne-
kem ne keressenek munkát. Az utazás körülbelül október végére volt várható. Rómá-
ba visszatérve, még dolgoztunk, és búcsúzkodtunk magyar és olasz barátainktól. Vé-
ge régi álmunknak, hogy olaszországi tartózkodásunk után Franciaországban, Párizs-
ban telepedjünk le. 

Közeledett az útra kelés ideje. Felkerestük azt a „Valakit”, akinek jó kapcsolatai vol-
tak a rendőrségen. Kértük, hogy miután a megígért segítség semmi eredményt nem 
hozott, adja vissza a pénzünket. Erre a „Valaki” zokogni kezdett, csurogtak a köny-
nyei. Közölte, hogy a pénz sajnos elfogyott. Felesége súlyos betegen kórházban fek-
szik, és számos gyerekével is problémák vannak. Kérte norvégiai címünket, ahová 
rövid időn belül utánunk küldi a pénzt. Ha-ha-ha! Gyűjti a pénzt, és majd kamatos 
kamattal fogja elküldeni. Azóta is várjuk! Tanulság, korrupció segítségével ne pró-
bálj megoldást találni! Igen – ez is Itália egy arca! Ezek után bánatosan, mert el kel-
lett hagynunk szeretett Olaszországunkat, de kíváncsian, hogy mit hoz a jövő Norvé-
giában, kofferjainkkal és egy flaska, utolsó líráinkon vásárolt Chiantival  St. 
Gotthardnál elbúcsúztunk az európai kultúra bölcsőjétől. 
Hosszú az út a zakatoló vonaton Koppenhágáig. Huszonnégy órás tartózkodás után 
este indult a hajó Oslóba. De mi, megszállott múzeumlátogatók, lerohantuk a múzeu-
mokat (a Történelmi Múzeum fantasztikus!). Csak az a furcsa, hogy ha bárhol érdek-
lődtünk, persze németül, rázták a fejüket, hogy nem értik. Mi sem értettük, hogy ők 
miért nem értik. Az idő rohan, vissza kell menni a kikötőbe, ahol az éjjeli szállásunk 
van. De hogy találunk vissza? Elkaptunk egy taxit (szerencsére megérti, amit mon-
dok), beindítja a motort, de hirtelen stopp, az orrunk előtt kinyílik a híd, valamilyen 
nagy hajónak kell áthajóznia alatta. Szent egek! Nekünk már a kikötőben kellett  vol-
na lennünk! Már mindenki a hajón, a magyar emigráns csoport is. Ránk várnak! Kés-
ve indulunk! Hideg, ködös Mindszentek napján léptünk Norvég földre, Oslóban. 

Az érkezetteket a Hotel Exelsiorban szállásolták el éjszakára. Másnap a Menekült-
ügyi Bizottság hivatalában gyülekeztünk, és onnan irányítottak tovább. Vonatjeggyel 
a zsebünkben várakoztunk. Ekkor jött a meglepetés, vagy inkább derűs égből a vil-
lámcsapás. A porsgrunni porcelángyár nem tudott a nemsokára három tagból álló 
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családunknak lakást szerezni. László lemondhatott a dekoratőr állásról. Ott kellett 
maradnunk a szállodában. A Menekültügyi Bizottság fedezte minden kiadásunkat, 
zsebpénzt is biztosított. 
* 
Jó barátunk, Lénárt Sándor, a római Magyar Akadémia orvosa, a németek elől Auszt-
riából Rómába menekült. Nyelvzseni lévén tökéletesen megtanult norvégul, úti-
könyvnek és búcsúajándéknak írt nekünk egy kis norvég nyelvtant. Röviden össze-
foglalta a legszükségesebb kérdéseket és rá a válaszokat, a számokat és a számolás 
módját (fordítottja a magyarnak), a ragozást, a segédigéket stb. Örömmel tapasztal-
tam, hogy a norvég nyelvtan sokkal egyszerűbb, mint a magyar vagy az olasz. Lénárt 
Sándor kis norvég nyelvtanánál se több, se kevesebb nyelvoktatásban nem volt ré-
szünk. Nagyon kellett vigyáznunk arra, hogy ne használjunk német kifejezéseket. Az 
utcai járókelők, legalábbis azok, akik kicsit felhajtottak a garatra, meglincseltek volna 
bennünket. Kellemetlen érzés volt, amikor egy utcasarkon állva magyarul beszélve 
tanakodtunk. A mellettünk várakozó férfi villogó szemekkel, dühöngve rázta öklét az 
orrunk előtt, és hangosan szitkozódott. Valószínűleg a pokolba kívánt minket (jó, 
hogy nem értettük, mert oda egyáltalán nem volt szándékunk elköltözni). Azt hitte, 
hogy németek vagyunk, az utálat még nagyon elevenen élt benne. Félreértések elke-
rülése végett, nem ez volt az általános magatartás velünk szemben. Az biztos, hogy 
nagyon utálták a németeket, és ezt nem is csodáltuk. 1951-ben még nagyon frissek 
voltak a megszállás emlékei. Sajnos vannak emberek, akik egész életükben elevenen 
tartják sérüléseiket, s átadják örökségbe az utódoknak. 
A hosszú, reménytelen várakozás kínját múzeumok látogatásával enyhítettük. Milyen 
jó, hogy volt egy ilyen mentőövünk. A legnagyobb meglepetés a Néprajzi múzeum 
volt. (A néprajz mindig érdekelt. A főiskolai tanulmányokkal egy időben Budapesten 
az Etnográfiai Intézet előadásaira is jártam. A nyári szünetben pedig falukutatáson 
vettünk részt. Például, amikor bukovinai székelyeket telepítettek át a Bácskába. Nem 
győztük csodálni a norvég népviseletek gazdagságát, változatosságát, eleganciáját. 
Faragott bútoraikat, festett tájképpel díszített szekrényajtóikat, akantusz levél motí-
vummal dekorált falaikat. Festett virágmintákkal díszített mély fatáljaikat. Falisző-
nyegeik figurális vagy geometrikus motívumait már ismertük a budapesti főiskola 
könyvtárából. Építészetük, faházaik, templomaik kátránybarna színükkel szervesen 
helyezkedtek el a tájban, csodálom, hogy milyen praktikus szemmel és esztétikai 
érzékkel választották épületeik elhelyezését. Edvard Munchot már megismertük mű-
vészettörténeti óráinkon, és nagyon nagyra tartottuk. Végigjártuk a történeti, az ipar-
művészeti és a viking hajók múzeumát, a Nemzeti Múzeumot. Sok időnk volt rá. Azt 
hiszem, többet láttunk, mint a legtöbb bennszülött norvég polgár. 

Próbáltuk felidézni, hogy tulajdonképpen mit is tanultunk az iskolában Norvégiáról. 
Fővárosa Oslo, nyugaton fekszik Bergen (hanzaváros). Kultúrájából Ibsent, Grieget 
ismertük. Halászattal, fakitermeléssel foglalkoznak. Norvégiáról a vikingek és a je-
gesmedve jut eszünkbe. A norvégok talán még kevesebbet tudtak Magyarországról. 
Főváros: Budapest. Nyelv: német? Történelme: Osztrák-Magyar Monarchia. Foglal-
kozás: földművelés, állattenyésztés (ló). Kultúra: cigányzene. Egyebek: paprika, gu-
lyás, puszta, csárdás. Ez volt a helyzet 56-58 évvel ezelőtt. Erről tudott a „nép”. 



 

(Persze nem lehet teljesen általánosítani.) De azóta gyökeresen megváltozott a hely-
zet; felgyorsult  a kommunikáció, elterjedt a televízió, az internet, megnőtt a turiz-
mus,  szorosabbak lettek a kultúrkapcsolatok. Most már sokkal jobban ismerjük egy-
mást. 
Lénárt Sándor ajánlólevelével felkerestünk egy norvég családot, ahol a feleség 1939-
ben római tanulmányúton volt. (Lénárt élete végéig levelezett velük norvégul, hogy 
gyakorolja a nyelvet.) Ők  oltalmukba vettek, és megismertettek bennünket egy ma-
gyar családdal, akik 1923 óta Norvégiában éltek. Így már nem voltunk egyedül a 
nagy idegenben … Amikor vidéken laktunk, a norvég családdal kezdetben minden 
probléma nélkül németül leveleztem, pedig ők sem szerették a németeket. Hihetetlen 
gyorsasággal múltak a napok, a hetek, és még mindig a Hotel Exelsiorban laktunk. 
Vártuk, hogy mikor kezdhetünk végre normális életet. Abszolút nem vagyok pesszi-
mista, kesergő típus, de amikor a megszületendő gyerekre és a közeledő karácsonyra 
gondoltam, sokszor elsírtam magam. Lénárt nyelvtan füzetéből tanulgattam a norvé-
got. Nem emlékszem, hogy miként, de biztosan tudtam valahogy kommunikálni, 
mert a Menekültügyi Hivatal telefonált, hogy olasz-norvég tolmácsra van szükségük, 
mert nem tudnak mit kezdeni egy dühöngő olasszal, akinek már volt ugyan munkája, 
mégis el akarta hagyni Norvégiát. Nem érezte jól magát. Felesége egy tüdőszanatóri-
umban feküdt valahol, ő Oslóban volt. Miután a drága panzióban már nem bírta, le-
költözött valamilyen pincébe, s mivel szerinte a norvég étel ehetetlen, ott főzögette a 
makaróniját. Kiabálva követelte, hogy feleségestől, mindenestül szállítsák haza. A 
fordítás viszonylag simán ment, csak a változatos káromkodást nem tudtam és nem is 
akartam lefordítani. Szegény! Nem tudom, hogy alakult a sorsa. Ijesztő példa volt 
arra, hogy milyen nehéz új viszonyok közé beilleszkedni. 
Nem sokkal karácsony előtt jött az értesítés, hogy Mysenben, egy kerámia műhely-
ben találtak munkát Lászlónak. A tulajdonos egy, a háború után Norvégiában maradt 
jugoszláv tengerész hadifogoly volt. Kiderült, hogy annyit értett a kerámiához, mint 
hajdú a harangöntéshez. Eidsbergben alakítottak egy menekülteket fogadó bizottsá-
got. Vezetőjük Oslóba jött értünk autóval, hogy elvigyen a szállásunkra, s hogy a 
Magyarországról jött csodabogarakat bemutassa az eljövendő házigazdának, aki 
nyugdíjas agglegény volt, s valamikor a Glomma nevű folyón úsztatott rönköket. 
Kávéval és kaláccsal várt. Az út a parasztgazdasággal teli Eidsberg járásba ezen a 
borongós téli délutánon hol sűrű fekete fenyőerdőn át vezetett, hol hóval borított 
dombok között. A domboldalakon a magas hóban kis színes családi házak kuporog-
tak, a kéményeik vidáman füstöltek. Esteledett, az ablakok mögött kigyulladtak a 
lámpák, olyan volt a látvány, mintha egy mesekönyvet lapozgattunk volna. Vissza 
Oslóba. A vonaton azon tanakodtunk, vajon milyen lesz majd az élet 25 éves buda-
pesti és 3 éves római világvárosi lét után a majdnem Isten háta mögötti, 10-20 házból 
álló településen. Egy szerény kis állomásépület mellett, ahol csak ritkán állnak meg a 
vonatok. 

A myseni menekülteket fogadó bizottság hihetetlen energiával annyi pénzt gyűjtött, 
hogy teljesen berendezték a két szoba-konyhás, üvegverandás lakást; bútorokkal, 
gyerekággyal, konyhafelszereléssel, függönyökkel, ágyneművel és a konyhaszek-
rényben több napra való élelemmel. Fürdőszoba nem volt, se WC, se jégszekrény. 
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Utóbbit a hideg pince helyettesítette (csak ne lettek volna benne - nagy rémületemre - 
egerek). A melléképületben nagy rakás tűzifa, balta és fűrész várt ránk. Mesze volt a 
háztól az illemhely is, ahol nyáron harminc fok meleg, télen húsz fok hideg volt.  
Szokatlan, falusi komfort! De hát mindent ki lehet, ki kell bírni. Vagy megszoksz, 
vagy megszöksz! Az első években nagyon hideg telek voltak, és rengeteg hó. Reggel-
re eltorlaszolta az utat, a vonathoz térdig érő hóban botorkáltak az emberek. Munka 
vagy ebéd után összeálltak a szomszédok, havat kotortak. Másnap kezdhették újra. 
Én fakutyával, egy praktikus szék és szán keverékkel közlekedtem a havas, sokszor 
jeges utakon. A vasútállomásnál három üzlet volt. Egy ún. szatócsbolt, ahol mindent 
lehetett kapni (kivéve friss halat és húst): szöget, kalapácsot, petróleumot, faszenet, 
tűt, cérnát, sört, gyapjú pamutot és nyári ruhára valót. Vettem is anyagot, amit egy 
tanítónőtől kölcsönkapott, kézzel hajtható varrógépen varrtam meg, de nem volt vala-
mi egyszerű! Volt még egyfajta tejcsarnok is tejjel, vajjal, sajttal, meg egy kis pék-
ség, ahol a kenyér mellett különböző eszenciát is lehetett venni, amivel a házi készí-
tésű pálinkát ízesítették. Sokáig nem értettem, hogy miért vásárolnak egyesek nagy 
mennyiségű cukrot és élesztőt. Napjaim házimunkával, meleg kabátok kötésével tel-
tek (az olasz kardigánok itt semmit sem értek). A csecsemő ruhatárát is össze kellett 
állítani, lassan már azt sem tudtam, hogy milyen két színt kikeverni egy palettán, de 
az is igaz, ihletem sem volt. A csecsemő és felnőtt holmikhoz leírások kellettek, azt 
ajánlották, vegyek hetilapokat. Megfogadtam a jó tanácsot. Valóban sok hasznom lett 
belőle. Nemcsak a kötésmintákból és a receptekből okosodtam, hanem a sok banális 
novellából, folytatásos történetből. Ezeknek az irományoknak egyszerű volt a nyelve, 
könnyen megértettem, s így gyűjtöttem szókincsemet és norvég nyelvtudásomat. Be-
vásárolni mindig papírral és ceruzával mentem, és lerajzoltam, ha nem jutott eszem-
be, vagy még nem tudtam a norvég kifejezést. Ezt a nyelvet általában megértették. 
László egy összecsukható festőállványt készíttetett az asztalosnál. Délutánonként és 
ünnepnapokon, ha nem volt hókotrásra vagy favágásra szükség, festett. 

1952 áprilisában megszületett a kislányunk, Krisztina. Ecseteinknek, palettánknak 
továbbra is türelemmel kellett várakoznia. Hadd várjanak! Van-e nagyobb élmény, 
mint hogy az újszülött kisgyermeket, a teremtés csodáját tarthatod karodban, ápolod, 
óvod, figyeled minden mozdulatát, megnyilvánulását, fejlődését? 
Úgy éreztük, hogy az eidsbergi lakosok, a maguk módján, minden feltétel nélkül be-
fogadtak minket. Elhívtak a bibliaolvasásos, zsoltárénekléses protestáns áhítatossága-
ikra. Kicsit szokatlan volt ezeken részt venni, de úgy éreztem, hogy elvárták, pedig 
tudták, hogy katolikusok vagyunk. Elmentem az imaházba, nem akartam megbántani 
őket. Meghívtak az antialkoholista egyesület gyűléseire és a háziasszonyok szövetsé-
gének összejöveteleire is. Minden alkalommal én reprezentáltam a famíliát, László 
azzal mentette ki magát, hogy valakinek vigyázni kell Krisztinára. Az összejövetelek 
mindig vallásos énekkel és bibliaolvasással kezdődtek. Szokatlan volt, hogy az egye-
sületi életben is ilyen nagy jelentősége volt a vallásnak. Aztán következett az egyesü-
leti ügyek, problémák megbeszélése. Utána kávé és sütemény mellett barátságos be-
szélgetések folytak. Az elmaradhatatlan sorsjegyárusítással/húzással mindig valami-
lyen nemes célra gyűjtöttek pénzt. Végül jött a zenés szórakoztató műsor. A myseni 
gimnázium ének tanárnője zongorázott, énekelt nekünk. De például az antialkoholis-



 

ták egyik estjén Beethoven hegedűversenyét játszották. A hegedűsnek gazdasága volt 
és disznókat nevelt. A zongora helyett harmonikán játszónak kertészete. Egy kicsit 
meglepett ez a hangszerelés. Ha átgondolom, egész jól játszottak, pedig csak amatő-
rök voltak. Meglepődtem, hogy klasszikus zenét választottak. Nagy sikerük volt! 
Nekem szokatlanságuk ellenére sokat jelentettek ezek az összejövetelek. Egyre több 
emberrel ismerkedtem meg, és egyre jobban fejlődött a nyelvtudásom. Egy baj volt 
csak, hogy sohasem javították ki a nyelvtani hibáimat és a kiejtésemet. Nem akartak 
megbántani. Mikor már meguntam a hetilapokat, a mozgókönyvtárból vettem ki a 
norvégra fordított külföldi klasszikusokat. Azokat, amiket már olvastam magyarul. 
László hozott egyszer a városi antikváriumból egy „norvég” könyvet, Dosztojevszkij-
től a Bűn és bűnhődést. Kiolvastam, megértettem, nagyon büszke voltam magamra. 
Egy kicsit feltűnt a helyesírása, többek között a puha mássalhangzók és a főnevek 
nagybetűi. Mikor az öreg tanár jó barát meglátogatott minket, büszkén mutattam ne-
ki, hogy immár milyen jól tudok norvégul. Végiglapozta a könyvet. Kiderült, egy 
régi dán kiadás volt. Mit számított?! Így is meg voltam elégedve magammal. 
* 
Kislányunk, Krisztina szépen növekedett, és már két nyelven beszélt. Norvégiában 
megszokott volt, hogy a 13-14 éves iskolás lányok kérték, hogy vigyázhassanak kis-
gyerekekre. Meglepődtem. Kikérdeztem az ismerőseinket, hogy bízhatom-e a gyerek-
lányokra a két éves kicsimet. Megnyugtattak, hogy nagyon megbízhatóak. Minden 
nap eljöttek, elvitték gyerekkocsival egy pár órára. 
Ekkor már hiányoltam az olajfesték szagát, elkezdtem festeni egy önarcképet. László 
megelőzött engem, miután otthagyta a kerámiaműhelyt, mint szabadúszó rajzoló ta-
péta- és textilminta tervezéssel foglalkozott. Időnként felkereste ezeket a nyomdákat, 
eladott, és új megbízást kapott, de többnyire szabadon rendelkezett idejével. Így jó 
lehetősége, több ideje volt festésre. Csendéleteket, tájképeket festett, Krisztinát és 
engem örökített meg vásznain. Egy olajképemmel szerepeltem a „Külföldi művészek 
Norvégiában” című, az oslói művészegyesület által rendezett kollektív kiállításon 
(Szicíliában festett akvarellem inspirálta, címe Halászok a kikötőben). 
 Konyhai elfoglaltságom csendéletek festésére inspirált. Egyik nap a halas autóból 
(időnként megjelent a településünkön) két makrélát vettem. Úgy megragadott a két 
hal ezüstösen ragyogó szépsége, hogy gyorsan beállítottam egy csendéletet. Szokat-
lan iramban, de úgy látszik, a legkoncentráltabb megfigyeléssel megörökítettem a 
halakat, mielőtt ebéd lett volna belőlük. Örültem a jó festménynek, mindhárman pe-
dig az ízletes ebédnek. Foglalkoztatott a gondolat, hogy kiállítást kellene rendeznünk. 
László már tagja volt a festőművészek szövetségének. Az új tagok kiállításán László 
egy szép, borús hangulatú eidsbergi tájképpel szerepelt. Egyszer csak jött egy levél a 
szövetségtől (telefonunk nem volt), amiben értesítették Lászlót, hogy valaki érdeklő-
dött festménye iránt. De a szövetség, illetve az adminisztrátora úgy vélte, hogy a kép 
ára túl magas. László nem norvég, nem ismert, a kép nagysága nem indokolja, hogy 
olyan nagy összeget kérjen érte. László azt válaszolta, hogy festménye a többi kiállí-
tott munkához viszonyítva nem drága, ezért nem hajlandó csökkenteni az árát. Az 
érdeklődő mégis megvette a tájképet. Ez persze nem nagyon tetszett a képzőművé-
szek szövetségének. 
Első közös norvégiai kiállításunkat 1955-ben rendeztük Mysenben. Olaszországban 
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festett akvarellekből és Norvégiában készített olajfestményekből. Miután Mysenben 
még sohasem volt képkiállítás, nem volt galéria sem, ezért felajánlották a tűzoltóság 
nagytermét. Meghívót saját kezűleg, linóleum metszettel nyomtattunk. Szép számmal 
jöttek az érdeklődők, de több ismerőst nem láttunk. Kiderült, hogy nem kapták meg a 
meghívót. A postás lustaságból vagy talán a bevándorlókkal szembeni ellenszenvből, 
a meghívók nagy részét bedobta az utcai szemétládába. Az egész rendezvény olyan 
szokatlan volt a helyieknek, hogy annak ellenére, hogy fel voltak tüntetve az árak, 
megkérdezték, hogy eladók-e a képek. Leginkább az érdekelte őket, hogy hány óráig 
tart egy olaj vagy akvarell kép megfestése. Vagyis az „órabér”. (Ezt talán meg lehe-
tett érteni, hiszen többen órabérért dolgoztak az askimi gumigyárban vagy a myseni 
bútorgyárban.) Türelmesen magyaráztuk az alkotás folyamatát, de hogyan is lett vol-
na fogalmuk ilyesmiről, hiszen az iskolában sohasem hallottak a képzőművészetről. 
Változnak az idők, változnak az emberek. Jó néhány évre rá, lelkes emberek kezde-
ményezésére megszületett az Eidsberg kunstforening. 

Miután már egész jól bírtam a norvég nyelvet, kedvem támadt megpróbálni a tanítást. 
Kiderült, hogy sem az általános iskolában, sem a középiskolában nem volt művészet-
történet oktatás. De egy jó ismerős zenetanárnő közvetítésével vetítettképes művé-
szettörténet előadás-sorozatot tartottam a myseni Bondelagets népfőiskolán. (A nép-
főiskola felnőtt ifjúság számára szervezett, vizsga nélküli általános képzés. Célja, 
hogy az ifjak egy életközösségben szocializálódjanak, és általános műveltséget sze-
rezzenek. Ehhez megszállott, elhivatott tanárok nyújtottak segítséget; Bonde=paraszt) 



 

Az igazgató valóban haladó szellemű személyiség volt. A növendékek érdeklődéssel 
követték az előadásokat, és az iskolaév végén közölték, hogy a hallottak addig isme-
retlenek voltak számukra. Nagy feladat volt nekem ez a művészettörténet tanítás. Az 
előkészületek sok időmet lefoglalták. Minden óra anyagát az összegyűjtés után elő-
ször magyarul írtam le, majd lefordítottam egy norvég művészettörténeti könyv segít-
ségével. Számtalanszor átolvastam, és végül próbaelőadást tartottam Lászlónak. 
Csendesen, unalmasan folytak a napjaink. Kedves emberek között éltük az eidsbergi 
társadalmi életet, de hiányzott a kávézgatás közbeni beszélgetéseinkhez a közös kul-
turális alap. Annak igazán örültünk, hogy Krisztina jól érezte magát, játszótársakban 
nem volt hiánya. A sokhavas teleket is megszoktuk. Mind a hárman megtanultunk 
síelni. (Az majdnem kötelező, de hasznos is volt.) Én voltam a legtehetségtelenebb, 
de ennek ellenére élveztem sítúráinkat. 
1954 májusában Párizsba utaztunk vonattal. Megálltunk Hollandiában. Rembrandt, 
Frans Hals, Vermer van Delft (Jan Vermeer), Van Gogh csábítottak. Párizsban talál-
koztunk régi főiskolai barátainkkal, ők is, mint mi „leléptek”, amikor tanulmányútjuk 
lejárt. 

Ki voltunk éhezve a közép-európai kultúrára, reggeltől estig jártuk a múzeumokat. A 
csendes falusi élet után szokatlan volt a lüktető, zajos Párizs. Balzsam volt lelkünk-
nek a múzeumok gazdagsága, és a magasztos templomi koncertek. Ilyen gazdag él-
ményben nem lesz részünk soha, legalábbis nem Eidsbergben. Felmerült bennünk, 
hogy beköltözzünk a fővárosba, Oslóba. 1956 augusztusában költöztünk Oslo külvá-
rosába, Höybråtenbe. Helyi vonat biztosította a fővárossal az összeköttetést. Az élet 
drágább volt, mint vidéken; utazási költség, óvoda, lakbér, stb. Szükség volt két kere-
setre. Oslói régi jó barátaink munkát szereztek nekem egy észak-norvég textilgyár 
oslói képviseleténél. Összeállítottam az utazó kereskedők kollekcióját, és részben 
textilmintákat is terveztem. Sem a munka, sem a fizetés nem volt csodálatos. László 
különböző reklámirodáknál dolgozott. 
Tervezgetéseim közepette jött a hír a budapesti felkelésről, és annak véres megtorlá-
sáról. Nem segített aggodalmainkon, hogy mi itt északon teljes biztonságban va-
gyunk. Aggódtunk, hogy mi történik szüleinkkel és testvéreimmel. Sokáig nem kap-
tunk hírt róluk. Nagyon megható, hogy jó barátunk, az első kapcsolatunk Norvégiá-
ban, a budapesti katasztrófa hírére kiutazott hozzánk, hogy kifejezze együttérzését. 
Sokáig tartott, míg megjött az első cenzúrázott levél. Élnek, és a lakás is épségben 
maradt. Élnek! De milyen életet? Amiről még csak panaszkodniuk sem lehet. 

Tanári diplomámat lefordíttattam. A hivatalos lapban meghirdetett számos állást 
megpályáztam. Az eredmény semmi. És ez így folyt éveken át. Még csak válaszra 
sem méltattak. Egyik hirdetésre személyesen vittem kérvényemet, hogy lássák, ki 
vagyok, és hallják, hogy beszélem a norvég nyelvet. De már volt jelöltjük a problé-
más fiúk nevelésére. De az igazgató felhívta a figyelmemet, hogy a Közoktatásügyi 
Minisztérium évenként rendez kéthetes tanfolyamokat idegen ajkú tanárok számára. 
A kurzuson mindkét hivatalos norvég nyelvből írásbeli vizsgát kell tenni. Előadáso-
kat tartanak a norvég iskola- és irodalomtörténetről. A legemlékezetesebb előadások 
azok, melyeket Finn Carling és Tarjei Vesaas tart. Két hétig magoltam az újnorvég 
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nyelvtant. Használat hiányában minden nagyon gyorsan elpárolgott a fejemből. A 
tanfolyam elvégzése után csak részben ismerték el az otthoni diplomámat. Így nem 
mint lektor, hanem mint elemi, általános iskolai tanító kaptam állást a kilencosztályos 
általános iskolában. Hét évről akkor kilenc-tízre emelték a kötelező oktatást. Az isko-
lai hét hat napos volt, a tanító kötelező óraszáma jóval magasabb, mint egy lektoré. 
Távol laktam az iskolától, vonattal vagy busszal több, mint két órás volt az út oda-
vissza. Előkészülni az órákra is időbe került, és mindennek tetejébe rám várt a háztar-
tás! De elhatároztam, hogy ha törik, ha szakad, akkor is elkezdek foglalkozni azzal, 
amire szintén képesítésem van: alkotó képzőművészettel. Rajzzal kezdtem, ceruza/
grafit vagy tollrajz/tuslavírozás technikával. Kihasználtam az alkalmakat vasárnapon-
ként, vagy a hosszabb, rövidebb iskolai szüneteket. Kitartóan dolgoztam. A tollal 
megrajzolt kompozíciót lavírozással, különböző árnyalatú szürke tónusokkal gazda-
gítottam.  
A háborús élményekből kiindulva a megszállás, politikai, társadalmi és emberi prob-
lémák foglalkoztattak. Úgy éreztem, hogy ennek a világnak a kifejezéséhez nagyon 
megfelel a lavírozással gazdagított tollrajz. Egy ilyen munkával szerepeltem Buda-
pesten: „Hverken ut eller in/Sem kint, sem bent” -tus lavírozással- Hommage á la 
Terre Natale/Tisztelet a szülőföldnek, Külföldön élő magyar képzőművészek kiállítá-
sán Budapest, 1981.) 
Az 1970-es években absztrakt formanyelven kezdtem kifejezni magam. Olajpasztellt 
és gouache technikát kombináltam. Az absztrakt formanyelv ellenére képeimet cím-
mel láttam el, mert az általában használt kompozíció 1. 2. 3. címek üresek, unalma-
sak. Helyette inkább "hasítva", "áttörve” "a mélyben”, "szétválasztott csoportok”, 
"Főnixmadár halála” stb. megnevezéseket használtam. Remélve, hogy így megmoz-



dul a szemlélő fantáziája. Tulajdonképpen az alkotás szól, beszél a szemlélőkhöz, de 
a megértéshez gyakorlott szem és türelmes megfigyelés kell. 
Időközben tagja lettem a Festőművészek Egyesületének. Képeimről eltűnt az ember, 
a tájkép, a csendélet, az élő, lüktető, gazdag világ, aminek az ember szerves tagja. A 
20. század elején kibontakozik az absztrakció, mint uralkodó formanyelv. Az abszt-
rakció mindig is jelen volt, mint a kép alapvető eleme, váza: a kompozíció. Formák, 
vonalak egymáshoz való viszonya, egyensúlya. A kubisták elmélete szerint a létező 
formákat vissza lehet vezetni olyan geometriai formákra, mint a kocka, a hasáb, a 
henger, a gömb, a kúp stb. A valóságot ezekkel a formákkal átírva jelenítették meg. 
Ésszel éppen hogy csak tapasztalható fantasztikus világban élünk. Ennek a világnak 
felfoghatatlan létezését, titkát csak érzelmi világunkkal „érthetjük” meg. Ez vonatko-
zik a képzőművészetekhez való viszonyunkra is. Egy idő múlva úgy éreztem, az 
absztrakt formanyelvvel ezt nem tudom éreztetni, ezért visszatértem a figuratív ábrá-
zolásra – az emberekhez és ahhoz a világhoz, amibe az ember beleszületett és amiben 
él. Stílusom figuratív ugyan, de modellt sosem használok, mert nincs szükségem rá. 
Minden tapasztalat, élmény raktáron van, nem azt festem, amit látok, hanem azt, amit 
átéltem (láttam és éreztem). 
Egy baleset, jobb oldali vállcsonttörés következtében rokkant nyugdíjat kaptam, és 
csökkentett óraszámban tanítottam. Szerencse a szerencsétlenségben! Hetenként egy 
egész napot nyertem festészetre. Önálló kiállításokat rendeztem: Oslo Kunstforening, 
Sandefjord Kunstforening, Trondhjems Kunstforening, Norsk Kunstforening, Galleri 
L. M. N., Oslo. 
Az 1980-as években több, egy-két-három hetes külföldi tartózkodással, tanulmány-
utakon frissítettük, bővítettük ismereteinket. Meglátogattuk Berlin, München, Lon-
don, Brüsszel, Amszterdam, Párizs, Barcelona múzeumait. Főleg az impresszioniz-
mus, fauvizmus, expresszionizmus, kubizmus mestereinek műveire koncentrálunk. 
Manet, Renoir, Monet, Degas, id. Bruegel, Matisse, Chagall, Klee alkotásaira. Micso-
da aranykora ez a művészetnek! De érdeklődünk az 1980 - 1990-es időszak irányza-
tai iránt is. 
Külföldi utazásaink alatt mindig újabb és újabb oldalát fedezzük fel a régi vagy az új 
mesterek műveinek. Hogy lehetséges ez? Köszönet középiskolai és képzőművészeti 
főiskolai tanulmányainknak, megtanultunk látni. A művész valahogy az emberiség 
szeme. Állandóan felfedez valamit, amit más nem vesz észre. Az a környezet, él-
mény, ami általában színtelennek tűnik az embereknek, ami iránt közömbösek, az 
gazdagnak, csalogatónak hat a művész szemén keresztül. A művésznek tehetsége van 
ahhoz, hogy különböző élményt, érzést, gondolatot fejezzen ki. Ezt az esztétikus mű-
veltséggel felruházott szemlélő megérti és élvezi. 
Görögországi utunkkal régi álmunkat valósítottunk meg. Megérkezve Athénba első 
utunk az Akropoliszra, a Pantheonhoz, Athén templomához vezetett. De hamar elme-
nekültünk a szent helyről, a nyüzsgő tömeg és a folytonosan, hangosan, több nyelven 
magyarázó turistavezetők, a bábeli hangzavar elől. Estefelé, naplemente előtt, a város 
zaját magunk mögött hagyva újra, végre egyedül álltunk a Pantheon árnyékában, 
nagy csendben. A Nap aranyosra festette a dór oszlopokat. Szótlanok voltunk. Csak 
egy fekete-fehér foltos macska kísérte lépteinket, mikor meglátogattuk a Kariatüdák 
tartotta Erechteion csarnokot és Niké templomát, amelynek oromzatáról hirdette ki 
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Niké, a győzelem szárnyas istennője a perzsák fölötti győzelmet. Láttam lelki szeme-
im előtt a Phanathenaia ünnepségre felvonuló népet, a főpapot, a zenészeket, a tánco-
sokat, hogy éltessék születésnapján Pallasz Athénét, a tudományok, a művészetek, a 
kézművesség stb. istennőjét. Magamban hálát adtam tanáraimnak a régiségtan- és 
művészettörténeti órákért, amik a látottakat hihetetlen nagy élménnyé emelték. 
Tanítás, festés és kiállítások (önálló és kollektív). Újból kérvényeztem főiskolai dip-
lomám teljes elismerését (1983). A minisztérium kérésére, miután nem ismerték a 
Budapesti Képzőművészeti Főiskola színvonalát, tartalmát, a kérvényhez másolatot 
mellékeltem az öt éven át vezetett leckekönyvemről, amiben minden tantárgy, az 
órák száma, a mesterek, professzorok neve, igazoló aláírása és az elért eredmények 
szerepeltek. Mellékeltem kiállításaimról katalógusokat, és a festőművész működése-
met, festőegyesületi tagságomat igazoló papírokat. Ez a bizonyítékhalmaz sem nyug-
tatta meg őket, tanakodtak, húzták az időt. Azzal indokolták, hogy nem tudják, hogy 
a magyar érettségi megfelel-e a norvég érettséginek, s erről nagyon nehéz felvilágosí-
tást szerezni, mert sokan jönnek Ázsiából. Megnyugtattam, hogy a magyarok már 
több,  mint ezer éve átjöttek Európába. Végül nagy kegyesen mégis elismerték a dip-
lomámat. 
Lektori besorolásom előnyös volt. Kötelező óraszámom kevesebb, fizetésem sokkal 
jobb, mint egy tanítóé. Csökkentett óraszámot kértem, hogy még több időt fordíthas-
sak alkotó munkára. A következő években több önálló kiállítást rendeztem, részt ve-
hettem kollektív kiállításokon, úgynevezett évi és országrészbeli kiállításokon. 1995-
ben idősebb művészeknek szánt ösztöndíjat kaptam. Mint említettem, elhagytam az 
absztrakciót, és formanyelvem újból figurális lett. Olajfestéket és akrilt praktikus 
okokból nem használtam. Áttértem a gouache (vízfesték fedő pigmenttel, nem 
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transparens, mint az akvarell) használatára. Az így készült munkákból önálló kiállítá-
saim  születtek: Eidsberg Kunstforening (1991), Galleri Asbjörn, Kongsvinger 
(1995), Galleri Hoftunsgården, Kongsvinger (2000), Galleri Vera, Dröbak (2003).  
Részt vettem csoportos kiállításokon is: Seljordutstilling (1985), Galleri L. M. M. 
Jubileumi kiállítás (1993), Galleri L. M. M. Oslo (1985-1991), Vígadó Galéria, Bu-
dapest (1995), Östland-utstillinger (1980), Höst utstillinger (1995). 
Sokszor érdekes lehet a kiállítás látogatóival való udvarias beszélgetés. Közlik, hogy 
már többször látták festményeimet kiállításokon, és rögtön ráismernek. No, ez nem 
rossz, könyveltem el a megjegyzést – ez azt jelenti, hogy egyéni. Utána azt is közlik, 
látszik rajta, hogy nem norvég. Oj! Ez pozitív vagy negatív megállapítás? Ahogy 
vesszük! Ha átgondolom, hogyan is lehetne képeimnek norvég szelleme, amikor én 
magyar vagyok?! 
 Szülőhazája elhagyása után, előbb vagy utóbb észreveszi az idegenbe szakadt, hogy 
nem csak a földrajzi távolság nagy. Mindkét ország az európai kultúrkörbe tartozik, 
ennek ellenére már a kultúra meghatározásában is különböznek. Hogy mi tekinthető 
kultúrának, és mi nem? Egy nemzet kultúrájának egyik legérzékenyebb megnyilvá-
nulását a művészetekben találjuk. Irodalomnak, zenének, képzőművészetnek 
(különösen a népművészetnek) megvan a nemzeti egyéniséget éreztető hangja/
hangulata. Az alkotó művészek, ha nem is tudatosan, de érzékeltetik a nemzeti karak-
tert. Ez a jól ismert, a megszokott, ezt szeretik, és ehhez viszonyítják az idegenszerűt. 
Ez érthető Észak- és Közép-Európa lakóinak. A különböző földrajzi, természeti, ég-
hajlati, történelmi viszonyok és iskolák alakították szemléletüket, érzésvilágukat, 
ízlésüket. (Ezt a különbséget tompítja a tömegkommunikáció fejlődése és elterjedé-
se.) Ismert emberi tulajdonság, hogy az, ami idegenszerű, attól többé-kevésbé tartóz-
kodunk. A művész munkáját megérteni, lelkesedni érte tapasztalást, időt követel. A 
művészt az emberiség szemének tartom. A művész mélyebbre lát, érzékeivel többet 
fog fel. Ezt adja át műveiben a többieknek, akik nem látnak "úgy", mert nem része-
sültek esztétikai nevelésben. Az esztétika: olyan ismeret, tudás, amit érzékeink segít-
ségével szerzünk. Fontos tényezője az általános műveltségnek. Meglep, hogy az esz-
tétika nem tantárgy az általános- és középiskolai oktatásban. A művészet az emberi-
ség útitársa, az őskor barlangfestményeitől kezdve hűségesen beszámol az életfelfo-
gásáról, életformájáról, az élet örömeiről, bánatairól. A művészet az élet tükre, gene-
rációról generációra öröklődik, fejlődik, változik, ugyanakkor majdnem változatlanul 
követi, viszi magával a régmúlt felfedezéseit, tapasztalatait. Ez a folytatólagos áradat 
jellemzi a kultúrát. A művészetértés, a harmonikus műveltség hiánya fosztja meg az 
embereket ennek a csodálatos, megszakítás nélküli áramlatnak a megismerésétől. Az 
iskolai nevelés célja, hogy felvilágosult, mesterségre vagy szellemi munkára felkészí-
tett, önálló véleményt alkotó munkaképes, harmonikus embereket neveljen. Az em-
beriség célja, hogy minél nagyobb általános műveltségre tegyen szert. A görögök 
szellemi nyomorékoknak, lelki nyomorékoknak tartották azokat, akik vakok voltak a 
szépség ideájával szemben. Már Arisztotelész is úgy vélte, hogy a rajztanítás célja az 
esztétikai érzékek fejlesztése. Ennek tudatában, és az újból és újból megreformált 
tantervek ismeretében, saját kezdeményezésemre bevezettem iskolánkban a művé-
szettörténeti oktatást. Hogy megértsük, hogy mit üzen alkotásával a mester, meg kell 
ismerkednünk a művészet nyelvével. Az iskolaigazgató hozzájárulásával beszereztem 
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Kiss Szinnyei Ildikó: Földalattin (1977, tus/tollrajz)                             

diaképeket, reprodukciós könyveket, és a kötelező rajzórákon, az aktuális feladatok-
kal kapcsolatban, vetített képekkel világítottam meg a növendékeknek a feladatot. A 
szabadon választható három órás rajz és mintázás órák keretében hetente egy óra 
művészettörténet órát tartottam. Úgy az általános iskolában, mint a gimnáziumban is. 
Múzeumokat, kiállításokat látogattunk. Örömmel tapasztaltam, hogy kinyílt a sze-
mük, megtanulták látni, értékelni mind a figuratív, mind az absztrakt formanyelvet a 
művészeti alkotásokban és a saját munkájukban is. Kreativitásuk, fantáziájuk, ítélő-
képességük, önbizalmuk hihetetlen gyorsasággal fejlődött. Ezeknek a jó tulajdonsá-
goknak fontos szerepük van abban, hogy mindenki gazdagabb életet élhessen. 
1992-ben befejeztem a tanári pályafutásomat. Nem tudom, hogy a művészettörténet-
nek van-e ma különösebb szerepe az oktatásban. De örömmel gondolok arra a nem is 
kevés fiatalra, akik előtt új és gazdag világot nyitottam meg. Erről ők is tanúskodnak. 
És! Kiknek van nagyobb szüksége a „látókra”, mint az alkotó művészeknek?! 
A festés és tanítás mellett múzeumokban, galériákban vezettem tárlatot. Előadásokat 
tartottam az iskola tanári karának, és az oslói magyar egyesületeknek. A művészet 
szeretetét a lányunknak továbbadtuk. Ő a zenét választotta. 
 
Oslo, 2009. március 15. 
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