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Kertész Anni kerámiái 
 

Norra Vrams csak egy ugrás Bencédi Ilona házától. A házigazdák pompásan beren-
dezett műtermében a kerámia és a festészet különleges  alkotásai kínálják maguk. Ker-
tész Anni alkotómunkájában benne van a férje gondoskodása. Életük, mint annyi be-
vándorlóé, regényes. A művésznő, kérésemre  röviden összefoglalta: Hajdu Anna néven 
születtem Budapesten. 1956 végén menekültem szüleimmel Ausztriába, ahol a Bad 
Iselsbergi (Ost-Tirol ) magyar gimnáziumban jártam iskolába. 1960-ban, miután a diá-
kok már fogytán voltak, az iskolát összecsatolták az Innsbrucki magyar gimnáziummal, 
úgy hogy az érettségit 1961-ben már Insbruckban tettem le. Az iskolában ismerkedtem 
meg Andrással (egy osztályba jártunk), akivel 1965-ben összeházasodtunk majd 1969-
ben fiúnk András született. Az érettségi után a Linzi művészeti iskolában jártam festé-
szetre s részben grafikára, majd 1963-64-ben Bécsben az Akadémián folytattam tanul-
mányaimat. 1971-ben Svédországba költöztünk, s 1973 óta ugyanitt, NorraVramban 
(Billesholm) élünk. Egy 1856-ban épített öreg iskolaépületet alakítottunk át otthonná. 
Itt van műhelyem s kiállítótermem, ahol kerámiát s festményeket állitok ki. Műveim 
természetközeli témájúak, halak, madarak tájak, úgy a festmények mint kerámiák.  

Néhány éve raku-technikával is dolgozom, nagyon jól passzol a kerámia szobraim-
hoz. Festményeimen olaj s akvarell technikát használok. 
     Férjem, Kertész András (Endre) 1942-ben született Budapesten. 1957 elején mene-
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kült édesapjával Dr. Kertész Endrével s nővérével Ausztriába. Először osztrák gimnázi-
umba járt, majd ö is Bad Iselsbergbe került, s Innsbruckban érettségizett. Bécsben az 
egyetemen gyógyszerészetet tanult, s diákévei alatt nyáron Svédországban dolgozott. 
Már akkor nagyon tetszett neki Svédország, s ezért ideköltöztünk 1971-ben. Ö az üveg-
gyapotgyártásban kapott munkát, ahol mérnökként dolgozott. Több évig Lengyelország-
ba és Oroszországba is küldték. 

A fiúnk Kertész András  1969-ben született Ausztriában, Linzben. 10 éves korától 
kezdve vívott nagy tehetséggel. Először Bjuvben az Aramis nevű egyesületben, majd az 
egyetemi évei alatt Stockholmban a Djurgårdenben Dr. Rerrich Bélánál. Svéd váloga-
tott, többszörös svéd bajnok párbajtőrben. Sok szép eredménye volt külföldön is, többek 
között 3-ik helyezés Európa-bajnokságon. Fiai Viktor Kertes 17 éves, Dániel 14, Mind-
ketten úszók. Dani leggyorsabb a svéd korabeliek között 5-6 számban. Viktor szintén a 
legjobbak között szokott szerepelni. 

Festményei töredékével próbálom érzékeltetni gazdag színvilágát: sorozatának Ké-
pek a falon címet adtam. Szenzációs munkája: a borsószemek, amelyek egyszerű formá-
jukban - kerámia és bronz is lehet az anyaga - filozofikus gondolatokat gerjesztenek. 
Bronzba öntött alkotását köztéri szoborként csodálhatták, amíg valaki(k) el nem lopták.  
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