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1892. augusztus 10-én született Himodon Áldozó József festőművész. Szegény családból 

származott, kerékgyártó mesterséget tanult.  

Az első világháború idején Sopronban volt katona, a 9. honvéd gyalogezrednél. 1915 őszén 

kivitték az orosz frontra, 1916. augusztus 31-én esett fogságba, Murmanszkban. 1919 júliusában egy 

transzporttal jött haza, két évig Cinfalván (ma: Siegendorf), a cukorgyárban dolgozott. Első művészi 

élménye az volt, hogy Kapuváron az Éhn-féle nagyvendéglőben, látta egy budapesti képkereskedő 

kiállítását. Ekkor már otthon ő is rajzolgatott. Megismerkedett a képkereskedővel, ajánlólevelet 

kapott tőle, s így került Budapestre, Folkmann Arthur Oroszlán utcai iparrajziskolájába. Két évet 

töltött el itt, ahova a magyar képzőművészet legnagyobbjai jártak: Csók István, Szüle Péter és Rudnay 

Gyula, az utóbbi anyagiakkal is támogatta Áldozót, mert felismerte tehetségét. Közben, hogy eltartsa 

magát, kávéházakban árulta képeit.  Hazatért Himodra 1931-ben, ahol tovább festett, biciklijével 

bejárta a környék úri házait, árulta képeit. Közben felutazott Pestre, hogy egy-egy kiállítást 

megnézzen és felkeresse művész ismerőseit. 1944-ben behívták katonának. Vácról, Erdélybe, majd 

Ausztriába, Csehszlovákiába vitték. Ugyanez év decemberében leszerelték és visszatért Himodra.  

1945-ben földet kapott, azon gazdálkodott. Közben változatlanul és sokat rajzolt, festett, sem 

támogatásban, sem elismerésben, sem állami vásárlásban nem részesült. Az Ernst Múzeum vette be 

képeit, a Nemzeti Szalonban, és a Műcsarnokban is többször kiállított.  1957-ben Kapuváron mutatta 

be munkáit, 1971-ben az Ernst Múzeumban nyílt gyűjteményes kiállítása, a megyében is egymást 

követték kiállításai. Műveit a Magyar Nemzeti Galéria, a Kapuvári Múzeum, a kecskeméti Naiv 

Művészetek Múzeuma és a győri Xantus János Múzeum őrzi. 

Áldozó József festőművész 1983. március 21-én hunyt el Budapesten, de lánya kérésére a 

himodi temetőben temették el. 
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