
 

Az elképzelt tájképek festője, Széll Ilona (1934-2020) 

 

 
 

 

 
  



„lehetünk-e sorsközösség 

 sziszyphoszi hordozójává 

 míg barmok közt alszunk 

 és kígyókkal ébredünk”  

(Mirtse Ágnes: Sorsközösség, 1991).  

 

 

 Széll Ilona Budapesten született 1934-ben, iskoláit is ott végezte. A Képző-és 
Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett, egy évet tanult a Képzőművészeti 
Főiskolán, majd 1954-ben ment férjhez, 1956-ban Svájcba, Zürichbe emigráltak. Itt 
esti iskolán fejezte be tanulmányait. Grafikusként reklámirodákban, 
újságszerkesztőségekben dolgozott.  Annak ellenére, hogy folyamatosan festett, csak 
1986-tól vallotta megát festőnek.  Számtalan egyéni és csoportos kiállításon láthatta a 
közönség alkotásait. A rendszerváltozás után 1992-től látogatott egyre sűrűbben haza 
Magyarországra. 
 Magáról és festészetéről így vallott: „Festészettel rendszeresen 1979 óta, 
főfoglalkozásként 1986 óta foglalkozom. Olajportré festéssel indultam, majd teljesen 
megigézett az akvarellfestés technikája.  Hosszú éveken keresztül tájképeket festettem.  
Hatalmas kihívást jelentett számomra az absztrakt irányzat.  1991 óta főként absztrakt 
akvarellek a fő témáim.” Valóban első – még 1956-ban készült – önarcképe egy 
sötéttónusú olajportré. Az emigrációba kényszerült művészpalánta nem tudott 
rögtön elhivatottságának megfelelően élni. Mint a legtöbb emigránsnak a megélhetés, 
a nyelvtanulás kötötte le minden idejét. Házassága sem tartott sokáig, a 
bizonytalanság, az emigránsokat belülről felemésztő kettős kötődés, a házassága 
végét is jelentette. Munkája mellett festegetett, tehetős svájci emberek (vállalkozók, 
orvosok, jogászok, bírók) portréit örökítette meg. Ezekről csak fényképeket láttam, 
amolyan sztenderd arcképeket, a régi németalföldi mesterek stílusában. Ilona nem 
volt büszke ezekre az alkotásaira, de kereset-kiegészítésként szükség volt erre. Igaz, 
Svájcban élénk élet folyt a kinti magyarok között, Ilona visszahúzódva szemlélte a 
kulturális mozgolódást, néha-néha vett részt ünnepségeken. Az 1970-es évektől 
került közeli barátságban a hasonló sorsú pszichológus-költőnővel, a szintén zürichi 
Mirtse Ágnessel (1938-2000), és a költő-festővel, Saáry Évával (1929-2014).  Saáry 

1976-tól vezette a svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör-t (SMIKK), és 
szervezte a luganói tanulmányi napokat. Az emigráns írók, költők és művészek nagy 
számban jelentek meg az ilyen és hasonló rendezvényeken, így került Ilona közeli 
kapcsolatba Kabdebó Tamással (1934-2018), a Nagy-Britanniában élő költővel.   
 Lajosmizsére költözése is úgy alakult, ahogyan azoknak az 56’-os 
menekülteknek – az S. Koósa-házaspár, Majercsik Sándor, és részben Mirtse Ágnes -, 
akik szintén városunkat tekintették második otthonuknak.  Nem titok: az emigráns 
ismerősök ittléte miatt döntött úgy, hogy 1999-ben végleg Lajosmizsére költözik. 
Felszámolta svájci lakását, a negyven év emigráns-lét és értékrend azonban 
megmaradt benne; svájci ismerősei közül többen látogatták meg Lajosmizsén az évek 
során. Hívő ember volt és magyar. Az 56-os forradalmi élmény, az utána következő 
emigrációs svájci-magyar kötődés, csak erősítette magyarságát, gyengítette svájci 
kötődését. Fanatikusan vallotta jobboldaliságát, a kommunista-ellenességet. 
Lajosmizsei letelepedésével vált teljesen önállóvá, értékteremtővé festészete; elhagyta 
a korábbi arcképfestést, és absztrakt műveket, akvarelleket – ahogyan ő mondta 



„képzelt tájképeket” – alkotott. A tanyák, a pusztai maradvány jellegzetességei első 
absztrakt munkáiban látható: elmosódott tanyai épületek, erdőség, kazlak, 
halványan feltűnő városi kontúr. Ám a 2000-es évektől már inkább fantáziavilág, a 
képzelet adta lehetőség mintsem a valóság izgatta. Egyszer mondta: „a valóságban élni 
kell, élünk is, a művészet nem arról szól, az a belső világunkat teremti meg”. Ebben igaza 
volt. Érzelmeket, indulatokat ösztönösen festett. „Magam alkotok mindent”, vallotta. 
Valóban, festményeinek kereteit is maga készítette el. „Az is az alkotásom része, az is 
enyém,” tette hozzá. A 2006-ban meghökkentő témasorozatot festett, Manóparádé 
címmel. Erről csak annyit mondott: „csak úgy jött, megfestettem.” Utolsó nagy 
kiállítása Lajosmizsén 2007-ben, 75. születésnapján volt, amelyet egy nagy válogatás 
előzött meg. Az alkalom nagyon boldoggá tette, kiteljesedett. Ez után még néha 
kiállította festményeit, tartott egy-két lelkes előadást, gyerekekkel is foglalkozott, 
felvetette a művészeti iskola lehetőségét is. Úgy érezte megbecsülték, megbecsültük. 
Annak ellenére, hogy közte és a két másik festő között, Majercsik Sándor és Tóth 
Rozália, nem szövődött barátság, tudott róluk, értékelte munkájukat. Majercsikot 
kimondottan tisztelte stílusa miatt. Örült annak, hogy 2015-ben a város vezetősége 
elismerte sok évtizedes munkásságát a helyi értéktárba kerülésével. „Ez is valami”, 
jegyezte meg a tőle megszokott halk lakonikussággal. Talán kicsit későn jött ez az 
elismerés, és talán többet is lehetett volna tenni, hogy munkássága fennmaradjon. Így 
is sokan vagyunk a városban, akiknél a falra függesztve ott lóg egy-két Széll Ilona 
festmény. Barátját, Tamást két évvel élte túl. Most már idézhetjük szavait, hogy 
tényleg övé a „táj, a festmény, az ég”.    
  
 
(Prof. Dr. Kürti László) 
 
 


