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Mi fogott meg a rajzban?  

 

Már kiskorom óta rajzolok, és mindig érdeklődtem a művészetek iránt. Korábban már 

indultam angolból is OKTV-n, de nem értem el ilyen jó eredményt, és nem is élveztem 

annyira, mint a rajzot.  

 

Szerinted mire van szükség ahhoz, hogy indulj az OKTV-n?  

 

A rajz OKTV-hez nagyon sok gyakorlásra, főleg a második fordulóhoz, a portrérajzoláshoz. 

Egyébként, az összes tantárgyhoz kitartásra, mert olyan hatalmasok az elvárások és olyan 

sokan indulnak, hogy minden egyes tantárgyból nagyon alapos kutatómunkát kell végezni, 

még az első forduló előtt is.  

 

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

 

Rajzszakkör előtt Dékányné tanárnő megemlítette nekünk, hogy továbbjutottunk a döntőbe. 

Mondta, hogy max. pontot kaptunk, és fel kell kötni a gatyánkat, szóval nem is nagyon a 

dicséret volt az első, hanem az, hogy máris a következő fordulóra készültünk. Nekem az volt 

a reakcióm, hogy most akkor rá kell feküdni, és gyakorolni kell, mert innentől már nem 

szabadna hagyni, hogy kárba vesszen az eddigi munka. Valamiért a családom és a barátaim 

nem voltak annyira meglepődve rajta, mint én. De mindig megdicsérnek, meg büszkék rám.  

 

Ki/mi segített a felkészülésben? 

 

Dékányné Krisztina tanárnő segített a legtöbbet, főleg a fantáziánk beindításában, abban, 

hogy letisztuljanak egy kicsit az ötleteink. Portrét csak úgy lehet rajzolni, ha egy szakember 

elmondja róla a véleményét, és segít, úgyhogy abban ő volt a legeslegnagyobb segítség.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

Nagyon eltökélten álltam elébe a döntő kihívásainak, próbáltam csak a feladatokra 

koncentrálni és a többi versenyző arcáról is ugyanezt olvastam le. A döntő egy 

művészettörténeti tesztből és egy kreatív feladatból állt. A kevés idő ellenére úgy érzem, jól 

sikerült és megtettem, amit tudtam. Összességében nagyon elégedett vagyok az OKTV-n való 

teljesítményeimmel. Örülök, hogy utolsó alkalommal, amikor részt vehettem rajta, ilyen 

eredményt értem el. 

 

Mikor jöttél rá, hogy a rajz neked többet jelent egy hobbinál?  

 

Eleinte tényleg csak egy hobbi volt, csak egy-két versenyen indultam néha. Az egyiket – ami 

nem volt olyan nagy verseny – megnyertem, és akkor az ofőm is tudomást szerzett róla, és 

megkérdezte, hogy meg tudom-e neki mutatni, amit csináltam. Megmutattam a digitális 

rajzot, és mondta, hogy szerinte ezzel kellene foglalkoznom. Ez nagyjából nyolcadikban, vagy 

kilencedikben történt, amikor még egyáltalán nem gondoltam erre. Akkor még nem 

gondolkoztam azon, hogy mivel szeretnék foglalkozni a jövőben. Aztán rájöttem, hogy ennél 



jobban semmit sem élvezek. Onnantól kezdve egyre jobban beleláttam, hogy hogyan 

működnek ezek a szakmák, és azóta még inkább ezzel szeretnék foglalkozni. Főleg az 

animációs design, a tervezőgrafika érdekel. Igazából mindenbe szeretnék belekóstolni, ami 

vizuális tervezést igényel, de az animáció fogott meg a legjobban.  

 

Nemrég kikerült egy plakátod az ARC-kiállításra, ahol különdíjat nyert. Mesélnél az 

ötletéről, és az elkészítéséről?  

 

Nézőként évek óta jártam erre a kiállításra. Tizennégy éves kortól lehet indulni rajta, de idén, 

azt hiszem, én voltam a legfiatalabb. A plakátoknak kell, hogy legyen valamilyen politikai 

üzenete, és valamennyire az enyém is az. Mivel tizenhét évesen még nem tudtam megfogni 

valamit olyan nagyon közelről, hogy azt meg is tudjam jeleníteni, ezért inkább elvittem egy 

univerzálisabb irányba. Hasonló stílusú lett, mint amit a rajzfilmekben látunk, egy szatirikus 

világszemlélettel. Digitálisan csináltam, és hatalmas felbontásban nyomtatták ki. Akkora volt, 

mint egy rendes óriásplakát. Hihetetlen érzés volt, amikor kimentem arra a kiállításra, ahová 

már évek óta járok, és láttam a saját plakátomat, ott álltam egy csomó ideig a barátaimmal, és 

néztük, hogy mások mit szólnak hozzá, meg hogy fotózkodnak előtte. Nagyon fura volt, de 

azért elég jó volt. A különdíjat meg eredetileg egy ember kapta volna meg, de mivel a 

közönség között kisorsolt ajándékokkal volt valami elkeveredés, ezért a második, harmadik, 

és negyedik helyezettnek is kiosztották. Ez olyan szempontból volt szerencsés, mert 

egyébként nem tudtam volna meg, hogy negyedik lettem a közönségszavazáson, mert alapból 

csak azt mondták volna el, hogy ki az első.  

 

Ismertél meg a kiállítás, vagy a rajzolás miatt új embereket?  

 

A kiállítás nyitónapján lehetett kicsit beszélni a művedről a többi alkotóval, meg szemlélők is 

oda jöhettek. Bár nagyon izgultam, elmeséltem, hogy ihletődött, mi volt a koncepciója az 

egésznek, meg azt is megemlítettem, hogy melyik egyetemre szeretnék menni. Amikor 

odaadtam másnak a mikrofont, és visszajöttem, megkeresett egy egyetemről egy tanár, hogy 

segítene nekem felkészülni.  

 

Miben mutatkozik még meg a művészetek iránti érdeklődésed?  

 

Nem csak készíteni szeretem a műveket, hanem tanulmányozni, és nézegetni is, vagy elmenni 

múzeumokba. Az animációs, filmrendezői beállítottságomból adódik, hogy a filmeket is 

nagyon szeretem, sokszor olvasok róluk kritikákat, és sok filmet nézek. A kedvencem a Leon, 

a profi.   

 

Milyen hobbijaid vannak még?  

 

Kifejezett hobbim – amit az emberek hobbinak neveznének – nincs, inkább 

szabadidőtöltésnek hívnám. A másik nagy szenvedélyeim az állatok. A kutyámat nagyon 

szeretem, és vele is sok időt töltök, meg a barátaimmal is.  

 

Ha lenne egy napod szabályoktól/időtől/távolságtól/pénztől függetlenül, amikor azt 

csinálhatnál, amit akarsz, mivel töltenéd?  

 

Biztos, hogy elutaznék valahova, szerintem Izlandra, mert oda már nagyon régóta szeretnék 

eljutni. Most valahogy szükségem is van arra, hogy kicsit kilépjek ebből a közegből. Nemrég 

voltam a barátaimmal, szülők nélkül Milánóban, akkor is nagyon tetszett, hogy kicsit el 



tudtam menni, és mindentől távol lehettem. Szóval jó lenne még egyszer elutazni, hogy 

kikapcsolódjak.  

 

Mi a legemlékezetesebb élményed az elmúlt nyolc évből?  

 

A mostani, utolsó, meg talán az utolsó előtti évben az osztálykirándulások teljesen más 

hangulatban teltek, mint az eddigiek. Éreztük, hogy már itt a vége, és azért ebben a nyolc 

évben kialakult köztünk valamilyen kötelék. Főleg az év eleji tetszett, amikor Sopronban 

voltunk, szerintem az volt az eddigi legjobb közös osztálykirándulásunk.  

 

Mik a terveid a jövőre nézve?  

 

Most leginkább azt tartom szem előtt, hogy bekerüljek az egyetemre. Először a MOME-n 

jelöltem meg az animáció szakot. Más szakokra is szívesen jelentkeznék, de az a baj, hogy az 

első fordulóra portfóliót kell leadni, és minden szakra más portfólió kell. Ha többre is 

jelentkeznék, más-más portfólióval, akkor nem biztos, hogy mind olyan színvonalas lenne, 

hogy felvegyenek vele. Meg többfordulós, alkalmassági vizsga is kell hozzá. Az első 

fordulónak most vasárnap (március 4. – a szerk.) lett vége, annak az eredményére várok. De 

az animációval rengeteg mindent lehet kezdeni, és biztos vagyok benne, hogy ezzel szeretnék 

foglalkozni. Rendezőként, és alkalmazottként is kipróbálnám magam, mert szerintem mind a 

kettőt élvezném, és mindkettő illene a személyiségemhez.  


