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Mi fogott meg a rajzban? 

 

Már kiskorom óta szerettem rajzolni. Főként az fogott meg benne, hogy végre alkothatok 

valamit, ez mindig is felemelő érzés volt számomra. Bár általában szigorú vagyok magamhoz, 

mert tudom, hogy mindig lehet fejlődni. Ha úgy érzem, hogy egy munkám nem teljesen 

tökéletes, annak nem szoktam nagyon örülni. Persze van, hogy elégedett vagyok, de ez csak 

ritkán fordul elő.  

 

Hány évesen kezdtél komolyabban foglalkozni a rajzzal?  

 

Eléggé fokozatosan alakult ki, de már tíz éves korom körül tudtam, hogy ezzel mindenképpen 

szeretnék foglalkozni. De még most is úgy gondolom, hogy nem csak a festészettel szeretnék 

majd foglalkozni, hanem például a tudományok is érdekelnek. Igazából a rajzolás mindig is 

bennem volt, tudtam, hogy nem szeretném, ha elkallódna a tehetségem.  

 

Mi a kedvenc rajzolási technikád?  

 

Az olajfestést és a ceruzát szeretem a legjobban.  

 

Honnan gyűjtöd az ihletet?  

 

Igazság szerint a mindennapokból. Csak gondolkozom a dolgokon, és időnként jön egy ötlet. 

Nincsenek konkrét dolgok, amik ihletet adnának, inkább csak a mindennapi élet segít ebben. 

Nagyon sokszor váratlanul jut eszembe valami, ilyenkor megjegyzem azt az ötletet, és 

csinálok róla vázlatot, vagy felírom valahova, hogy ne felejtsem el. Általában meg is csinálom 

őket, de nagyon sokszor elfelejtődnek.  

 

Mit teszel, ha elszáll az ihlet?  

 

Van olyan, hogy abbahagyom, és elkezdek valami mást, vagy kicsit pihentetem a dolgot. 

Általában visszatér az ihlet, ha meg nem, akkor félbehagyom. Általában ha elkezdek valamit, 

már konkrétan tudom, hogy mit szeretnék csinálni, és próbálok a terveimhez igazodni.  

 

Ki a felkészítő tanárod? Miben segített?  

 

Több, mint tíz éve kezdtem rajzot tanulni Dina Andrásnál, tőle kaptam az alapokat. Itt, a 

suliban Dékányné Varga Krisztina tanárnő segített a versenyekre való felkészülésben. Sőt, 

idén még egy kiállítást is szervezett két osztálytársamnak és nekem, amit a suli galériájában 

lehetett megnézni.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Dékányné tanárnővel találkoztam a folyosón, és ő mondta el, hogy bejutottam. Igazából 

örültem neki, csak jobban örültem volna, ha kicsit több pontom van, mert arra emlékszem, 



hogy tavaly is körülbelül ennyi pontot kaptam, és idén jobban akartam teljesíteni. Viszont ez a 

kreatív most jobb lett, mint tavaly, szóval remélem, hogy a vége jobban sikerül majd.  

 

Mennyi előnyt jelentett, hogy tavaly is döntős voltál?  

 

A tapasztalat sokat segített, és az is, hogy tudtam, hogy mire számítsak. Igazából idén kicsit 

kevesebb energiát fektettem bele, mert akkor még minden új volt, és nem tudtam, hogy mik 

lesznek pontosan az elvárások. Most már nyugodtabban álltam hozzá, és nem foglalkoztam 

vele annyit. A beadandót is négy nap alatt írtam meg.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

A művtöris részben kérdeztek pár nehezebb dolgot, de a kreatív rész szerintem jól sikerült. 

Egy hullámzó folyosót festettem akvarellel, és úgy érzem, jó lett.  

 

Mit tanácsolsz azoknak, akik a későbbiekben szeretnének indulni?  

 

Igazából csak annyit, hogy legyenek kitartók. Rajzban az is nagyon sokat számít, hogy el 

tudják engedni magukat, és ne a megszokott formákhoz ragaszkodjanak, hanem mutassanak 

valamit, ami eltér a többitől.  

 

Van valami módszered/kabalád stressz ellen?  

 

Csak próbálok lehiggadni, szóval nincs konkrét módszerem. Simán csak megpróbálom 

összeszedni a gondolataimat. Azon vagyok, hogy ne uralkodjon el rajtam a stressz, mert akkor 

csak rosszabb lesz. Próbalok arra gondolni, hogy ha megnyugszom, sokkal többet ki tudok 

hozni magamból.  

 

Milyen hobbijaid vannak a rajzoláson kívül?  

 

Szeretek énekelni, táncolni, és sorozatokat nézni. A két kedvencem az Amerikai Horror Sztori 

és az Odaát, bár ezekre az iskola mellett nem nagyon van időm, szóval inkább nyáron 

szoktam őket nézni. Az éneklés pedig még általános iskolából maradt meg, ahol énekkaros 

voltam. De semmi komoly, inkább csak otthon énekelek, amikor olyan kedvem van.  

 

Lassan öt éve jársz a gimibe. Mi a legemlékezetesebb dolog, ami ebben az időszakban 

történt veled?  

 

Rengeteg szép élményben volt részem, nehéz is lenne egyet kiemelni… Talán a szalagavatót 

mondanám, azt tényleg nagyon élveztem.  

 

Mik a terveid a jövőre nézve?  

 

A Képzőművészeti Egyetem festészeti karát jelöltem be elsőnek. Nagyon remélem, hogy oda 

felvesznek! Ezenkívül a pszichológia is érdekel, és ezért megpróbálnám az ELTÉ-n a 

pszichológia szakot, de előbb a Művészeti Egyetemet végezném el. Egyszer szeretnék híres 

festőművész lenni, ez az elsődleges célom. Igazából azért szeretném ezt, hogy valami 

maradandót alkothassak, és a magam ura lehessek.  
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