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„Homage à Kodály”
2017-ben emlékeztünk meg Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójáról 
és ugyan ebben az évben ünnepeltük születésének 135. évfordulóját.

Galántai lakosként ebben az évben több olyan Kodályhoz fűződő él-
ményben volt részem, mely hatottak rám és arra inspiráltak, hogy ma-
gam is lerójam tiszteletemet a nagy zeneszerző, pedagógus előtt. Jóma-
gam is szeretem alkotásait. Elsősorban a kórusműveit szeretem. Az 
Esti dalnál nem ismerek szebb kórusművet. 

Így hát elhatároztam, hogy készítek egy portrét az öregkori Kodályról, 
akire gyermekként még a hatvanas évekbeli TV híradókból emlékeztem. 
Úgy gondoltam, én így rovom le tiszteletemet a magyar zene ezen óriá-
sa előtt.

Amikor a mű elkészült, elhatároztam, hogy Galánta városának aján-
dékozom ezt a szénrajzot. Mivel a galántai Kodály kórusnak nincs saját 
épülete, dilemma elé kerültem. Hol lehetne e portrénak méltó helye  
Galántán?

2018-ban jutott tudomásomra, hogy a képviselőtestület magyar kép-
viselőinek kezdeményezésére,  az Esterházy kastély felújított északi szár-
nyában Kodály emlékszoba létesül. Megszólítottam hát azokat, akik 
azért tevékenykedtek, hogy az emlékszoba ötlete megvalósuljon. Aztán 
a szó tetteket követett és így került a Kodály portré az emlékszobába. 

Az emlékszoba ünnepélyes megnyitóján rövid beszéd kíséretében hi-
vatalosan is Galánta városának ajándékoztam a portrét. Azt hiszem, 
ennél méltóbb helye nem lehet.

Magamról
Születésem: 1957. Léva; lakhelyem: Galánta, Szlovákia.

Gyermekkorom óta festek. Hosszabb kihagyás után újból nekifogtam 
az ezredforduló táján. Ekkor választottam az akvarellt, mint azt az egye-
dülálló kifejezési módot, mely alkalmas számomra arra, hogy kifejezzem 
magam. Transzparens, véletlenszerű, de az adott határokon belül kont-
rol alatt tartott festési technika ez, mely kihívás, de egyben sok öröm 
forrása is számomra.

Meg nem szűnő tanulást, alázatot és odafigyelést kíván meg ez a nehéz 
technika, de én készen állok továbbra is teljes odaadással az akvarellnek 
szentelni képzőművészeti aktivitásomat és fejleszteni technikámat. Ezen 
kívül szívesen rajzolok portrékat is.

Műszaki tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem.
Festőművészi tanulmányaimat 2005-ben Rozsnyón kezdtem, majd nem-
zetközi szinten folytattam, szinte állandó jelleggel nemzetközi meste-
reknél. Kiállításaim csak a legutóbbi éveket említve 2016-tól: Budapest, 
Olaszország, Albánia, Prága, Komárom, Léva, Dunaszerdahely, Galánta.
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