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Mi fogott meg ebben a tárgyban?  

 

Nagyon kicsi korom óta szeretek rajzolni, és vonzanak a művészetek. A Képzőművészeti 

Egyetemen szeretnék továbbtanulni. A rajzolás érzelmi része fogott meg, ezzel tényleg bármit 

ki lehet fejezni.  

 

 

Van valami módszered, esetleg kabalád a stressz elűzésére?  

 

Kabalám nincs, pedig lehet, hogy jól jönne, mert borzasztóan sokat izgulok, minden 

megmérettetés előtt rosszul alszom éjszaka, meg remeg a kezem. Érdekes, hogy a rajznál ez 

nem jön elő. Még ha izgulok is egy kicsit előtte, mindig elmúlik. Annyira a rajzra 

koncentrálok, egyszerűen nincs időm idegeskedni. Nem is érzékelem a külvilágot közben.  

 

 

Mit tanácsolsz azoknak, akik a későbbiekben szeretnének indulni az OKTV-n?  

 

Ne az utolsó pillanatban kezdjék el írni a pályamunkájukat, mint én, mert nagyon sokat 

fognak szívni vele.  

 

Ki a felkészítő tanárod, és miben segített?  

 

Az OKTV-re Dékányné Varga Krisztina tanárnő készített fel minket, a pályamunkával 

kapcsolatos első ötleteinktől kezdve folyamatosan segített. Minden vázlatot alaposan 

kielemeztünk, próbáltuk a legtöbbet kihozni mindegyikből. A második forduló előtt 

beszervezett nekünk modelleket, akiket lerajzolhattunk, a döntő előtt pedig együtt próbáltuk 

kitalálni, hogy vajon milyen feladatot fognak adni. Vele párhuzamosan Halásztelken Deák 

Ágnes tanárnő az ottani rajzszakkörön is segített, hozzá harmadikos korom óta járok. 

 

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe, és mi volt az első reakciód? 

 

A rajztanárnő mondta el, és nagyon meglepődtem, mert szerintem eléggé elrontottam a 

második fordulót. Lefotóztam a rajzot, aztán kielemeztük, és rájöttem, hogy elnéztem a 

vázlatokat, ezért kicsit elrontottam az arányokat. Mikor elmondta a tanárnő, hogy bejutottam, 

gyakorlatilag a nyakába ugrottam.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

A döntő nagyon izgalmas volt. Én eléggé ideges voltam, de ez hamar elmúlt, mikor 

megérkeztünk a Budai Rajziskolába, az összes ottani tanár nagyon közvetlen és kedves volt. 

A művészettörténeti és a kreatív részre is 20-20 pontot lehetett kapni, és mindkettő elég nehéz 

volt. A Kreatív feladatot élveztem, de nagyon kellett vele sietnünk, mert kevés volt rá az idő. 

Így eléggé összecsaptam a végén, de majd meglátjuk, hogy értékelik. 



Neked köszönhetjük, hogy a rajzteremben megjelenik Mátyás király és Beatrix arcképe. 

Hogy jött az ötlet, hogy őket rajzold le?  

 

Oszkó tanárnő keresett meg a kéréssel. A többiekkel, akik részt vettek a projektben, 

megbeszéltük, hogy én kapom a reneszánsz témakört, és azon belül elég magától értetődően 

jött Mátyás király.  

 

 

Ha jól tudom, további portrékat is szoktál csinálni, csak ma élő emberekről, 

pontosabban, a sulitársaidról. Hogy jött az ötlet? Hogyan kérsz meg valakit, hogy legyen 

a modelled?  

 

Az OKTV második fordulójában portrét kellett rajzolni, ezt meg is adták előre. A rajztanárnő 

vetette fel, hogy ezt úgy lenne ésszerű csinálni, hogy itt a suliban kikér minket néhány óráról. 

Valaki kitalálta, hogy akinek még nincs meg az összes közösségi órája, kaphat azért, hogy 

modellt ül nekünk.  

 

 

A modellek nem fáradtak el, amíg rajzoltál? Gondolom, azért nem egy öt perces meló… 

 

Nagyon rendesek voltak egyébként, bár volt, aki folyamatosan röhögött, őt kicsit nehezebb 

volt lerajzolni. 

 

 

Mi a kedvenc rajzolási technikád? 

 

Nagyon szeretek egy-két darab grafittal egy halvány vázlatot csinálni, aztán tónusolni. 

Mostanában kezdtem szénnel rajzolni, és azt is nagyon szeretem, ezenkívül még az akril 

festék áll nagyon közel hozzám.  

 

 

Honnan merítesz inspirációt a műveidhez?  

 

Az a szép része ennek a dolognak, hogy inspirációt bárhonnan lehet meríteni. Akik szeretnek 

rajzolni vagy festeni, általában nyitott szemmel járnak, és mindenhol keresik az ötletet és a 

kompozíciót. Én le is szoktam fotózni, ha olyasmit látok, amit le akarok rajzolni, de ha erre 

nincs lehetőségem, igyekszem megjegyezni a látványt, és elemezni, hogy minél jobban vissza 

tudjam adni. 

 

 

Rajzon kívül még milyen hobbijaid vannak? 

 

Nagyon szeretek sportolni, kicsi korom óta mindig csinálok valamit. Hat éven keresztül 

úsztam, sőt még versenyeztem is. Aztán abbahagytam, mert új dolgokat is ki akartam 

próbálni. Így kajakoztam, röpiztem, jelenleg pedig karatézom.  

 

 

A sport és a rajz mennyire köthető össze? Előfordult már, hogy a sport megihletett egy 

kép elkészítésére, esetleg hogy elkalandoztál sportolás közben? 

 



Igazából elég jól el tudom határolni a kettőt, és ha sportolok, akkor kikapcsolom ezt a 

részemet. Egyébként ez kajakozás közben néha előfordult, de ott meg nem nagyon lehet 

kizökkenni, szóval nem volt gond.  

 

 

Már lassan nyolc éve jársz a gimibe. Mi a legemlékezetesebb élményed innen?  

 

Idén Pécsett voltunk osztálykiránduláson, és az utolsó este kaptunk egy kis szabadidőt, hogy 

mászkáljunk a városban. Nagyjából nyolcan-tízen leültünk egy körbe a főtér közepén, és egy 

– óvodás kortól ajánlott – kártyajátékot játszottunk. Ez eddig még nem is olyan furcsa, mert 

hát mégiscsak nagy, komoly gimnazisták volnánk, az érdekes része inkább az volt, amit a 

kívülállók láttak belőle. Egy csapat 18 éves ül a földön, feszülten bámulnak néhány rajzolt 

kártyalapot, és teljes átéléssel olyan szavakat kiabálnak, mint „FA!”, vagy „CICA!”, vagy 

éppen artikulálatlanul kiabálnak és mutogatnak, mert nem jut eszükbe az olló szó. Sőt, 

néhányszor azt is teli torokból üvöltöttük, hogy „tampon”. Igen, kinek mi jut eszébe egy 

rajzolt szellem alakjáról!  

 

 

Mik a terveid a jövőre nézve?  

Elsősorban a Képzőművészeti Egyetemre szeretnék bekerülni, ami elég nehézkes, de 

megpróbálom. A színházi háttérmunkálatok nagyon érdekelnek, ott szeretnék díszleteket, 

illetve ruhákat tervezni. Így is szeretnék elhelyezkedni, mert ez nagyon tetszene, hogy 

megteremtsem a történet látványvilágát. A vidéki élet jobban vonz a városinál, szóval a 

legideálisabb az agglomeráció lenne. Az távol esik a várostól, mármint annyiban, hogy nincs 

nagy tömeg és zaj, viszont könnyen be lehet menni, ha esetleg arra van szükség. 
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