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Karcag: mágikus erejű név. Név és hely. Bod László festőművésznek 
bizonyosan az. Ahogy közeledik a városhoz, hevesebben kalapál a szíve. Mert 
Karcag, az ő esetében (is) mindennek az alapja. („Nem mondom, hogy az alfa és az 
Omega, de az alfa mindenképpen. Az, hogy az alfától eljutottam az Omegáig, a karcagi 
alapnak köszönhető”). 

Egy esztendővel azután, hogy a vörösök 
végigmenekültek a karcagi Rákóczi utcán a 
gyors szekereik után kötött-vonszolt lopott 
tehenekkel és borjakkal; egy esztendővel azután, 
hogy a Bod Lajos tanító úr házába elszállásolt 
román tiszt az utolsó szappant is elvette a sifon 
tetejéről; egy esztendővel azután, hogy a gersli 
volt a fő élelmiszer a rizs és a krumpli helyett, 
Karcagon, a Rákóczi út 86-ban a háziasszony 
megkívánta a hűvös és édes dinnyét, de már 
nem ehetett belőle, mert nagyon a világra akart 
jönni gyermeke: 1920. augusztus 26-ika volt. 
Megszületett Bod László. A gyermek, aki azért 
lett, hogy fessen. 

Addig 
azonban 

hosszú volt 
az út. Egy elmaradott mezővárosban születni 
annak, aki megjelölt emberként festőnek 
készült, felért egy sorscsapással. Ha nem is 
sima, ha nem is egyenes, de volt út. És voltak 
emberek, akik hatással voltak a nyiladozó 
értelmű gyermekre. Először is, az édesapa, Bod 
Lajos tanító úr, aki az első világháború végén 
jött Karcagra. Partiumi, Margitára való 
református tanítócsaládból származott, 
visszamenőleg több generáción keresztül 
tanítók és lelkészek voltak a Bodok. Bod Lajos 
Debrecenben szerzett tanítói oklevelet, éppen 
akkor, amikor kitört az első világháború, s ő 
elkezdte volna tanítói működését Szatmár 
megyében. Onnan vitték el a háborúba. Még a 
harcok elején, a Kárpátokban, kapott egy golyót, 
ami egy ujját teljesen elvitte, öt másik ujja pedig csonkolva maradt meg. Bod Lajos 
rendkívül sokoldalú ember volt, s ezt Karcagon is bizonyította: igen sokat tett a 
város kulturális életének fejlesztéséért a negyvenes évek végéig. Újságot 
szerkesztett és köteteket adott ki, darabokat írt, zenét komponált, zongorázott és 
orgonált... Istenítette Adyt, esténként az ő verseiből olvasott fel a gyerekek által is 
megérthetők közül. („Anyai nagyapám, a debreceni tanító és zsurnaliszta, egyébként a 
Bugyi Sándor-történetek írója, halálos gyűlölettel fogadta vejéül apámat Ady miatt.”). 

 
„Anyám leánykori képe” 

 
„Apám sebesülése után” 
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A későbbi induláshoz sokat adott a 
karcagi szülői ház („Talán túlságosan is erősen 
követelte apám a tiszta gondolkodást, fogalmazást, az 
értelmes magyar beszédet, a jó zenei ízlést”): 
elképzelhetetlen volt, hogy a Bod-házban valaki 
egy giccses „magyar nótát” elénekeljen. Bod 
Lajos adta gyermekei kezébe az irodalmat, s 
őtőle való László fia első vázlatkönyve is („A 
harctérről, a Beszkidekből hozta vissza apám azt a 
vászonkötésű kis vázlatkönyvet, amit nagyon féltett, 
rejtegetett előlem, aztán tizennégy éves koromban 
nagy fontoskodva nekem ajándékozta, azzal a 
kikötéssel, hogy csak a látott világot, tájat, embert 
rajzolhatok bele, ha másolok, elveszi”). 

Írói ambíciói és adottságai is voltak Bod 
Lajos tanító úrnak, aki olyan alkotókkal 
levelezett, mint például Kosztolányi Dezső és 
Medgyessy Ferenc. A kisvárosi tanítót a 
magyarság sorsa és elesettsége foglalkoztatta. 

Amennyire Karcagról megtehette, figyelte, mi történik a világban. A diákjai 
szerették Bod Lajost, főleg azok, akik az irodalom vagy a művészetek iránt 
érdeklődtek. Érettségiző vagy már érettségizett fiatalok jártak a Bod-házhoz. 
(„Antalffy Gyula, aki később a Magyar Nemzet ragyogó újságírója és remek könyvek 
szerzője lett, végzős gimnazista korában lírai költeményeket is írt, elhozta, elemezgették. A 
kertben volt az asztal, nyáron itt folytak a beszélgetések. Antalffy Gyula másodéves 
egyetemista korában ösztöndíjat kapott Angliába, utána sietett haza elmondani az 
élményeit. Angol dalokat tanultunk tőle, amiket odakint ismert meg. Ma is tudom őket.”) 

 
„Apám az ipartestületi ifjakkal 

A tehetséges fiatalok természetesen egyetemre mentek, nagyvárosokba 
kerültek, sikeres pályát futottak be. Bod Lajos – a segítőjük – azonban karcagi 
tanító maradt, igaz, komoly szellemi töltettel. Persze, energiával is. Az 
ipartestületnek tiszteletbeli elnöke volt, sokat foglalkozott az iparos ifjakkal, ebben 
a körben is kulturális munkát végzett. Szervezett egy kamarazenei társaságot, mert 
fontos volt neki, hogy színvonalas legyen Karcagon a zenei élet. Ha a városba 

 
„Simon István nagyapám 

önarcképe, aki utálta Adyt meg 
apámat” 



 5 

érkezett egy színtársulat, segített nekik, ha mást nem, kölcsönzött a számukra 
hangszereket, és mindig propagálta az előadásaikat. („Bejárhattam a színpadra, itt 
tanultam meg, hogy mi az a rivalda, a díszlet – megjegyzem, nagyon randa díszleteik 
voltak. Egy nyugdíjas vasutas bácsika festett díszleteket rendkívül dilettáns módon. Aradi 
Emilnek hívták, nagyon kedves bácsi volt. Ő is megkedvelt, mert észrevette, hogy érdekel a 
festés, tanítgatott a díszletfestésre.”). 

 
„Apám a karcagi ’jazzbanda” próbáján, 1932 táján” 

Ezen kívül Bod Lajos jól zongorázott, csonkolt ujjai ellenére. Amikor még 
Karcagon ismeretlen volt a hangosfilm, a némafilmek vetítésekor ő játszott aláfestő 
zenét, rendkívül ötletesen, Vibráló szellemességgel. („Néha mi is bemehettünk 
Chaplint nézni. Az apám zongorája alatt ülve, meredt nyakkal néztük a filmet. A 
moziszínészek az erősen festett szemkörnyékükkel és ajkukkal onnan lentről még 
érdekesebbek voltak: gótikusan megnyúltak. Apám játéka sokszor nagyobb élmény volt, 
mint maga a film.”). 

Bod tanító úr orgonán is szeretett játszani, kántor barátját sokszor 
helyettesítette a református templomban. Bach korálokat is játszott. László fiát 
ilyenkor magával vitte, hogy nyomja az orgona pedálját. Bod Lajos tanító úr 
magyarázta, mutatta, hogyan kell játszani, akkordokat tanított. („A templomi 
orgonálást nagy buzgalommal csinálta apám, ilyenkor Szabó József, a kántor, vadászatra 
ment, mert ő elegáns, úri életet élt. Nagyon kedves ember volt, szép hanggal. Hálából, 
amiért apám helyettesítette, lőtt nekünk egy-két vadat. Csak az volt a baj, hogy nekem 
kellett a nyulat megnyúzni. Valaki egyszer megmutatta, hogy kell ezt csinálni. Felkötöttem 
a létrára a két hátsó lábánál fogva, és kifordítottam a bundájából. Azóta se eszem vadnyulat, 
viszont tanultam a boncolásból egy kis anatómiát.”). 
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„Apám Szabó József kántorral (Fotó a harmincas évekből)”” 

Egy sokoldalú apa mellett szinte természetes, ha fogékony fiában is 
sokirányú érdeklődés támad. És Bod tanító úr nagyon sokoldalú ember volt, 
például újságot is szerkesztett. A gyermek Bod László vakációit az keserítette meg, 
hogy a Kertész nyomdába kellett járni, vinni a kéziratot, hozni a kefelenyomatot. 
(„Nagyon hosszú volt a forró karcagi utcákon elbaktatni a nyomdába, ott megvárni amíg 
kiszedik a betűket, megcsinálják a kefelenyomatot. Azt haza kellett vinni, javítás után pedig 
vissza a nyomdába. Egy egész délután, sokszor egy egész nap elment. De közben 
megtanultam a nyomdatechnika alapjait. Okos, segítőkész nyomdászfiúk tanítgattak. Ott 
láttam először, hogy kell linómetszetet csinálni.”). A Kultúrpalota megnyitó 
ünnepségére Bod Lajos köszöntő ódát írt. („Amikor még csak épült a Kultúrpalota, mi 
már akkor is nagyon büszkék voltunk arra, hogy egy ilyen épülete lesz Karcagnak. Sokszor 
vádolták az ittenieket, hogy azok a nyakas kunok nem támogatják a művelődést. Hát erre 
alaposan rácáfolt a Kultúrpalota! Szép lett és elegáns. Aki oda belépett, annak olyan érzése 
támadt, hogy ez valóban a kultúra palotája.”). 

Bod Lajos azonban elsősorban tanító volt. László fiáé is. A gátlásos gyermek 
az elemi iskola első osztályát nagy remegéssel és elszánással kezdte, mindent meg 
akart tanulni, amit idősebb testvérei tudtak, s akikkel egyébként Lászlót mindig 
összehasonlították. Az édesapja azonban talán pedagógiai okból, talán azért, hogy 
a többi gyerek ne hihesse, hogy elfogult a saját fiával szemben, rendkívül 
szigorúan fogta Lászlót. Ennek következtében a gyerek rettegett, amikor eljött a 
tanulás ideje. Amikor írnia kellett, reszketett a keze, csúnyán írt, amiért újabb 
büntetéseket kapott. („Az olvasásnál egyszer elkövettem valami hibát, s apám olyan 
kegyetlenül elvert, hogy a többi gyerek rettegve nézte, mit csinál a tanító a saját gyerekével. 
Nem emlékszem a végére, mert valószínűleg elveszítettem az eszméletemet. Olyan hat és fél 
éves lehettem.”). 
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„Iskolai csoportkép 1925-ből Apám ötödikes fiával – a jobbján én ülök öt évesen”” 

Bod László a gimnázium felsőbb osztályaiban kezdett sikereket elérni az 
iskolában: jól rajzolt és nagyon tisztességes ifjú volt. Itt már kezdtek oldódni a 
gátlásai, de egészen csak a főiskolán tudott megszabadulni tőlük. Ám amikor 
hazajött Karcagra, és találkozott az apjával, még sokáig érezte a félszegséget. Ott 
állt előtte egy kemény ember, akinek nem volt könnyű megfelelni. Aztán Bod Lajos 
tanító urat az ötvenes években, amikor már nyugdíjas korban járt, száműzték a 
Botonásba, egy tanyasi iskolába, ahol nem volt kút, kerítés és villany Előfordult, 
hogy egy forró nyáron Bod tanító úr sietett vizet húzni a pusztai kútból a téesz 
tikkadt teheneinek, mivel a gulyásfiúk sorsukra hagyták az állatokat, elszöktek 
Sztálinvárosba melósnak, mert ott lehetett kenyeret venni a boltban. 

A másik meghatározó, nagyformátumú 
egyéniség, aki szerepet játszott Bod László 
fejlődésében, Karcag város tisztiorvosa, dr. 
Kiss Mihály volt. („Dr. Kiss Mihály apám jó 
barátja volt, Ady-ember. Nyolc-kilenc-tíz éves 
koromban odafogadtak egyke fiuk mellé 
póttestvérnek.”). Hogy mit jelentett ez egy 
fogékony korban lévő gyerek számára? 
Természetesen jómódot, úszómedencét a 
kertben, lovakat, rádiót, még egy pesti utat is, 
de mindennél sokkal nagyobb jelentősége volt 
a Kiss Mihály házában lévő szellemi közegnek. 
A falakon Kmetty János grafikái, Böcklin-
reprodukciók, Tőkés Sándor impresszionista 
festményei lógtak és Benyovszky-rajzok a 
Györffy István által megírt Szilaj pásztorokból. 
A lakást még Pátzay Pál szoborportréi 
díszítették. Olyan emberek jártak dr. Kiss 

Mihály házába, mint Németh Gyula turkológus, Györffy István néprajztudós, a kor 
legnagyobb írója, Móricz Zsigmond, Erdélyi József költő, Gaál László iranista, 
klasszikafilológus, később még Veres Péter író is. És még sokan mások. („Valahogy 

 
„Dr. Kiss Mihály és családja, meg 

én a jobb oldalom (1929.)” 
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nagyon Európában éreztük mi ott magunkat a karcagi Varró utcában, Kiss Miska bácsi 
házában!”). 

 
„Homokozó az úszómedence előtt Kiss Miska bácsiéknál. A homokos térdű gyerek én 

vagyok, 1928 körül 

A tisztifőorvossal tartva még mélyebben kezdte megismerni Bod László a 
nagykunsági életet, időnként, például a cigányvárosi egészségügyi ellenőrzések 
során, a szomorú valóságot. Sok szépség részese is volt a fogadott gyermek dr. Kiss 
Mihály házában: karácsonykor énekelték a Stille Nacht behízelgően szép 
versszakait, Bod László felmondta Ady karácsonyi kis versét, Märklin készlettel 
játszhatott, megkapta ajándékba Gárdonyi Gézától az Egri csillagokat, s ennek a 
csodás ajándéknak, a regénynek az elejét sokáig könyv nélkül tudta. Micsoda 
szenzáció volt Bod László számára dr. Kiss Mihály finnországi útja! („Ekkor 
kezdődött az én finnek iránti romantikus érdeklődésem. Hallgattam csodálatos élményeit, 
finn népdalt is tanultam tőle. És ott kelt bennem az a vágy, hogy én is utazhassak, világot 
lássak, messzi ismeretlen tájakra repülhessek, tengereket, hegyeket és erdőket bámulhassak 
meg...”). Nagyon sokat nevelődött, tanult Bod László ebben a házban, ezt még a 
német nyelvtudásán is le lehetett mérni. Ez a szellemi közeg ösztönzően hatott Bod 
tanító úr fiára, a aki az apjától kapott vázlatkönyvet nagyon szerette, szívesen 
simogatta az érdes papírt, ami igen alkalmasnak bizonyult a puha ceruza és a 
vízfesték számára. („Addig dédelgettem, míg 1934 nyarán, amikor éppen a Berekben 
táboroztunk, el nem kérte tőlem Erdélyi József, a bőköpenyes peregrinus-költő, aki 
gyalogosan járta az országot, s végiglakta módosabb barátait. Így került hozzánk is dr. Kiss 
Mihály vendégeként, barátjaként. Jól rajzolt, sok táborlakóról készített profil rajzot – en face 
nem tudott! –, vigaszul az elhasznált vázlatkönyvemért rólam is.”) 
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„Ezt a Sántha utcai kaput 1934-ben rajzoltam” 

És még egy ember, aki a művésszé válás útjain fontos szerepet játszott: 
Tőkés Sándor festő, rajztanár. Már a szülői házban is találkozott Bod László Tőkés 
Sándor munkájával. („Apám Tőkés-rajzot kapott egy újságcikk fejében, ceruza, durva 
papíron, Szegény emberek háza címmel. Egyszerű, vázlatos, mélyreható. A rajz bekeretezve 
díszítette a szobánkat. Szerettem nézegetni, vonzott a rajz egyszerűsége, lendülete, – és 
maga a témája: szegényes kis ház, csupasz ágú fák... Én is szerettem volna olyat rajzolni.”). 
De a Tőkés tanár úrral való találkozás nem indult valami jól Bod László számára. 
(„Tizenegy éves koromban, elsős gimnazista voltam, Tőkés tanár úrtól kaptam hat fenekest, 
s ahhoz a pálcát nekem kellett levágnom a templomkertben... Tizenhárom éves voltam, 
amikor megnézte nyári vízfestményeimet – úgy vélte, apám készítette őket. Aztán később 
mégis felfigyelt rám.”). Tőkés Sándor kunsági tájai, szélmalmai, a költőiesített 
valóság, ez a sajátos Alföld-kép megragadta a tanítvány képzeletét. Bod László úgy 
érezte, amikor kisfiúként kiment a szikrázó, havas tájba, a síkság végtelenjébe, a 
Zádor-híd környékére, mintha ott és akkor írta volna Petőfi Sándor a téli pusztáról 
szóló versét. Tőkés Sándor segítségével felfedezte az Alföldet. Tudta, ott van a 
karcagi határban Arany János Toldijából is a „kopár szík sarja”. Talán nem 
véletlen, hogy a Madarasi út melletti szélmalom volt Bod László első tájképe. 

 
„Egy korábbi, 1942-es rajzom a szélmalomról” 
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Egy másik Tőkés, dr. Tőkés Imre bankigazgatónál, fiának barátjaként, látott 
egy német nyelvű Rodin könyvet. Nagy felfedezés volt ez a számára, akárcsak a 
Michelangelo képeskönyv a sixtusi kápolna freskóiról. 

Akármilyen vonzalmat és indíttatást érzett is Bod László a festészet iránt, 
nem volt könnyű dolga ebben a búzatermesztésre és állattenyésztésre 
berendezkedett mezővárosban, ahol sokmindenre felkészültek, aszályra, belvízre, 
jégverésre akár, de egy festészet iránt érdeklődő ifjú különös kívánságaira nem. Mi 
történt például akkor, ha festéket akart vásárolni? („Szerettem volna magamnak 
olajfestéket vásárolni, de Karcagon nem kaptam. Ellenben kaptam egy pesti amatőr festőtől 
használt tubusokat, olyanokat, amikben még volt némi festék. Ezzel kezdtem dolgozni. De 
nagy baj volt, mert mindenféle szín akadt, de a legfontosabbak egyike, a kék szín hiányzott. 
Volt nekem zöldem, okkerem, meg egyebek, de kékem nem volt. Tehát amikor én tájképet 
festettem, az eget is mindig zöldre mázoltam, s így félelmetes hatású képek keletkeztek. 
Mindenképpen kéket szerettem volna szerezni. Valahogy összegyűlt egy kis tubus kék 
festékre való pénzecske. Siettem Nagy Lajos papír- és írószer boltjába. Nem volt nagy 
választék, kék színből is csupán egy kisujjnyi, keszeg kobaltkék olajfesték akadt. Régóta 
aszalódhatott a raktárban. Sajnos, a kupak nem akart lejönni a tubusról, pedig roppant 
türelmetlenül vártam, hogy lássak már kobaltkéket. Végül a kupak engedett, de a festék nem 
jött ki a tubusból. Az eladó kisasszony nyomta, nyomogatta, aztán egyszercsak hirtelen 
plötty, egy gilisztaszerű kék csík suppant le a padlóra. Ez volt az én első kobaltkékem. A 
tubusban csak kevéske maradt, de így is a boldog gazdája lettem.”). 

Mégis festő lett Bod László! 
Ahogy a szülővárosához közeledik, szaporábban kalapál a szíve. Karcag 

mindennek az alapja. Persze, az a régi Karcag, amibe beleszületett, már eltűnt. 
Azok a kedves arcok, emberek, akiket gyerekként olyan öregnek látott, már régen 
elenyésztek, meghaltak. Hiába járja a város utcáit, nem találja őket. Karcag is 
megváltozott külsejében, semmivé lettek a szép régi házak az oromfalukkal, 
homlokzati faluk közepén az ablakkal, a környezettel való harmonizálásukkal, a 
nádtetővel, a tornáccal, az oszlopokkal együtt. Megszűnt a város karaktere, mintha 
a kunok szégyellnék az őseik által épített Karcagot, dohog magában sokszor Bod 
László gyermekkora helyszínén portyázva, festői motívumok után kutatva, 
vázlatokat készítve. Akárhogy is van, ha Karcag neve elhangzik valahol, netán 
közeledik a város felé, mintha megigéznék a festőt. („Karcag? Az emberben elkezd 
dorombolni valami. Megjelenik előttem a színe a tájnak. A formák. A fáknak az alakja is 
kezd olyan lenni, amilyenre én gyermekkoromból emlékszem.”).   
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„Ötben éves koromban rajzoltam ezt a gyors vázlatot szülőházamról. Ennek alapján 

festettem azt a képet, amit Karcagon, születésnapi kiállításon bemutattam. A képet ellopták, 
a házat meg buszpályaudvar-építés miatt lerombolták.” 

Ahogy Karcag felé autózik, megrohanják az emlékek. Szinte látja maga előtt 
a horpadt orrnyergű nyugdíjas vasutast, Márki bácsit, a mozi kedves jegyszedőjét, 
aki minden egyes bekéredzkedésnél megvizsgálta az öt-hat éves kisgyerek piros 
csizmácskáját, s ha tiszta volt, beengedte. A kis Bod fiúnak micsoda szívdobogást 
okozott minden vizsgálat (és azóta is)! Karcag felé haladva a festő vagy huszonöt 
évet ugrik az időben, egészen az ötvenes évekig, amikor ő már az Állami 
Bábszínház igazgatója volt, s Révai külön engedélyével vendégszerepelhettek 
Karcagon a Kultúrpalotában. Bod László állt a bejáratnál, kíváncsian leste, kik 
jönnek el a régen látott karcagiak közül. Egyszercsak meglátta Márki bácsit, amint 
öregesen közeledett. „Lacikám! Be szabad jegy nélkül menni?” „Mutassa a cipőjét, 
Márki bácsi!” Elérzékenyültek. Persze, hogy beengedte az öreget. A 75 éves Bod 
László eltűnődik: Márki bácsi azóta már biztosan Szent Péter társaként ellenőrzi a 
cipőket a mennyország bejáratánál. 

(„Nagyon szerettem Karcagon élni. Remek mozi működött itt a 30-as évektől. A 
bérlője, Kontha Sándor, nem tudom, hogy ösztönösen-e, esetleg valaki tanácsára hallgatva, 
de nagyon jó műsorpolitikát folytatott. Ha például Amerikában elkészült egy jó új film, két 
hónap múlva már játszották Karcagon is, akár Párizsban vagy Sidneyben. Szinkronban 
voltunk a világ filmművészetével.”). Nos, ez az elmaradott, poros, sáros, álmos 
kisváros, úgy látszik, mégis tudott nyújtani valamit egy érzékeny ifjúnak. Nagy 
dolog lehetett az úgy hatvan évvel ezelőtt, hogy egy új amerikai film slágerét még 
csak akkor kezdték New Yorkban az utcán fütyülni, amikor már Karcagon is 
ismerték. („Hát ez volt nekem egy kikacsintási lehetőség a karcagi világból! A másik ilyen 
lehetőség a Sági József-féle jó kis tánciskola volt, ahol az akkor divatos slágereket játszották. 
Az amerikai tánczene akkor már elárasztotta az egész világot... Amikor felkerültem 1938-
ban Budapestre, a főiskolára, nem éreztem magam elmaradottnak ezen a téren. De 
különbem gyakran szenvedtem attól, hogy vidéki vagyok.”) 
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„A gimnázium tanári kara 1928-ban. Ez a kép Dékány bácsi felvétele” 

A gimnáziumban Bod László számára minden tanár fontos volt, mert akkor 
az volt a diákoknál a természetes és nagyon tiszteletre méltó felfogás, hogy 
tisztelték a tanáraikat. Az egyik tanárt lenyűgöző tudása miatt tisztelték, a másikat 
az embersége miatt… („Nekem a legfontosabb Tőkés tanár úr volt. Tőkés Sándor egy 
debreceni szegény ember gyerekeként került a főiskolára, ahol Bosznay István, a neves 
tájképfestő volt a mestere. Tanulmányúton volt Itáliában és Nagybányán, majd Karcagon 
lett kinevezett tanár az első világháború előtt, amit egyébként ő is megjárt. Alacsony ember 
volt, úgy hívtuk, hogy a kisparaszt. Nagyon nagy pofonokat tudott adni, zárkózott, kevés 
beszédű ember volt.”). Tőkés tanár úr az iskolában nagyon okosan próbálta 
megtanítani a gyerekeket látni, de emellett ő csinálta a maga művészi munkáját, 
mégpedig meglehetősen magas szinten. Ha most élne, sokkal több elismerést 
kapna, mint a maga idejében. Bod László úgy tudja, hogy Tőkés Sándor nem 
kapott semmiféle hivatalos elismerést, hacsak nem tekintjük elismerésnek azt, 
hogy a Déri Múzeum vásárolt tőle néhány képet. Ő tulajdonképpen a 
századfordulós nagybányai tájképfestő iskolának a nagyon nemes, nagyon 
tisztességes és kvalitásos képviselője volt. És ami Karcag szempontjából különösen 
fontos: festette az itteni valóságot, utcákat, házakat, szélmalmokat, téli tájat, de 
festett nagyon jó virágcsendéleteket is. Mesélik Tőkés tanár úrról, hogy egy szép 
nyári délután, befejezve egy karcagi tanyáról festett képét, indult haza a határból 
gyalogosan, kezében a frissen festett képpel és festő-felszerelésekkel. Egy gazda 
szekerével utolérte – talán éppen a vidám történeteiről híres Szabics gazda. Leszól 
a bakról, s nagylelkűen invitálja, hogy üljön fel, ne cipekedjen hazáig. A tanár úr 
felül, elhelyezkedik, indulnak tovább. Hallgatnak egy ideig, de a tanár úr úgy 
tartotta illendőnek, hogy mondjon már valamit. Egy pipacsos táblánál haladtak, 
amikor lelkesen mondja: Jaj, de szép ez a pipacs-mező! A gazda megállítja a 
lovakat. Leszállítja a festőt: Aki egy ilyen gazos földet szépnek talál, az nem ülhet 
az én szekeremen! 

Később volt nekik a Balatonnál egy villájuk, nyaranta ott dolgozott, tehát a 
balatoni tájat, a vizet is megörökítette. („Azt hiszem, az nem volt igazán az ő világa.”). 

Tőkés Sándor portrékat is festett. A gimnázium csináltatott vele egy 
portrésorozatot a nagy tanár-egyéniségekről, például Bujk Béláról, Horváth 
Ferencről... Ezek nagyon tisztességesen, szépen, elmélyülten festett portrék. 
(„Emlékszem, Tőkés tanár úr kapott egyszer egy megbízást, hogy fessen egy Kossuth 
portrét. Ezt nem lehetett modell után festeni, hanem különféle rajzok és fényképek alapján. 
Megkérdezett, ismerek-e valakit Karcagon, akinek szakálla van? Kért, segítsek, hogy ő, mint 
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impresszionista festő, úgy fesse meg a szakállat, hogy az ne csak egy maszat legyen. 
Szakállas modell kellett neki. Nagyon becsültem őt. Közelebbi barátságba sohasem 
keveredtünk, talán azért is, mert bennem a tanár iránti tisztelet olyan mértékű volt, hogy 
inkább csak hallgattam. Néha megengedte, hogy bemenjek a műtermébe, ami ott volt a 
rajzterem mellett. Máskor a kihozott taneszközök visszaszállítása volt az én kiváltságom: 
nagy megtiszteltetésnek vettem. Ilyenkor megnézhettem a készülő képeket, a beállított 
csendéleteket. Később már a véleményemet is megkérdezte, de a kérdése teljesen formális 
volt, mert hát mit tudtam volna én mondani.”). 

Híres igazgatója volt akkor a gimnáziumnak. („Gaál Laci bácsi, azt hiszem, 
körülbelül akkor kezdte a pályafutását Karcagon, amikor én az első gimnáziumba kerültem. 
Előtte Nagykőrösön volt tanár. Hallottuk, hogy szigorú, nagy felkészültségű tudós ember, 
aki görögből és latinból fordít. Akkor még csak az e nyelvekből készített fordításairól 
tudtunk. Köpcös, kemény ember volt. Engem nem tanított. Később a bátyámmal volt 
valamiféle konfliktusa, s akkor úgy éreztem, hogy velem szemben nem eléggé tárgyilagos. 
Talán emiatt sem volt nekem szimpatikus. De amikor arról volt szó, hogy elsőéves főiskolai 
tanulmányaim alapján megpályázhatom a Kerekes Alapítvány-ösztöndíjat – ami évi 300 
pengőt jelentett egy jól vizsgázó főiskolai hallgatónak! –, Gaál Laci bácsi teljes tekintélyével 
támogatott. Meg is kaptam a stipendiumot.”). 

Ha az ember beszél valakiről, s párás lesz a tekintete, az félreérthetetlen jele 
annak, hogy szereti azt, akiről éppen szó van. Amikor régi karcagi tanárairól beszél 
Bod László, bizony csaknem mindegyik említésekor megnedvesedik a szeme, s ha 
nem mondaná is tudnánk, hogy szeretettel gondol rájuk. De mondja. („Nagyon 
szerettük állandó osztályfőnökünket, Szőke Kálmán bácsit, aki latint és németet tanított, de 
szerintem legszívesebben görögöt oktatott volna. A klasszika-filológia szertár volt a 
dolgozószobája, ami tele volt görög és római szobor-másolatokkal. Ha néha valami 
vétségünk miatti kihallgatásra bementünk a szobájába, a Zeusz fej vagy a Laokoon-csoport 
alatt ült mindig vöröses arccal, amiből duzzadt piros orra kidudorodott. Az osztályban kis 
pimaszsággal ’az öreg Naso’-nak neveztük el, amikor Ovidius műveit tanítgatta nekünk. 
Szigorú ember volt, de szerette a gyerekeket. Tulajdonképpen gyöngéd volt, de ha kellett, a 
pofon is elcsattant. Mostanában, öreg fejjel, vásárolgatok latin iskolás nyelvkönyveket, 
tanulgatom ma is a nyelvet, és sokszor gondolok Kálmán bácsira. A grammatikát most 
valahogy jobban megértem, mint mikor az ő óráin ültem.”). 

Egy újabb arc. 
(„Szerettük Nagy Kálmán bácsit, aki felsős korunkban a matematikát és a fizikát 

tanította. Szerettük, de sokszor ki is gúnyoltuk. Én nem! Az osztály. Nagyon kedves, 
tulajdonképpen nevetséges figura volt, abban az időben így képzeltük el a szórakozott 
professzort. Cvikker, esernyő, cúgos cipő és magas kemény gallér... Az oktatás iránti 
lelkesedése óriási volt, mindent meg akart nekünk tanítani. De nem csak fizikából, hanem az 
élet dolgaiból is. Azt hiszem, nem volt jó pedagógus. Nem tanultuk meg tőle az anyagot. Én 
a mai napig sem tudom, mi az az integrálszámítás, és mire való, pedig érettségiztem is 
belőle. Beszélt róla Kálmán bácsi, de hiába. Az viszont nagyon fáj, hogy később kegyetlen 
lett az élete. Volt egy gyomorműtéte még úgy 1936 körül, abba majdnem belehalt. Aztán 
kallottam, hogy a háború után, a karcagi szocializmus idejére mindenét elvesztve, 
kultúremberi mivoltában gonoszul megalázva inni kezdett. Így hagyni meghalni! Tragikus! 
Hát miféle nép lakta akkor Karcagot? Hol voltak hajdani tanítványai?”). 

Az emlékezés közben átszellemül Bod László arca. 
(„Érdekes ember volt a történelem tanárunk, aki hatodikos-hetedikes korunkban 

került Karcagra. Vályi Armandnak hívták, frissen került ki a debreceni egyetemről, teljesen 
modern, európai, jó külsejű, nagyon jó előadói képességekkel megáldott ember volt. Később, 
úgy hallottam, azzal vádolták, hogy jobboldali lett, ami különben nem volt jellemző a 
karcagi tanárokra. Jó kurucos szellemű iskola volt a gimnázium. Lehet, hogy Vályi Armand 
jobboldali lett, azt nem tudom, azt viszont tudom, hogy a marxizmusról, függetlenül a 
tankönyvtől, ő tartott nekünk először előadást. Azt, hogy Marx egyáltalán létezik, s hogy 
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mi nézeteinek a lényege, tőle tudtuk meg. És nem elítélő módon, hanem tárgyilagosan. 
Vagy a pánszlávizmusról, no meg a germán veszélyről beszélt. Állt a katedra előtt, 
felkönyökölt az asztalra, egyik lábát a másik elé tette keresztbe, és kicsengetésig egyfolytában 
mesélt arról a korról, amiről éppen szó volt. Persze, eseményeket is említett, de inkább a kort 
láttatta velünk. Nem emlékszem, hogy valaha is feleltünk volna nála, de szégyelltük 
magunkat, ha nem tudtunk valamit. A mi osztályunkban szégyen volt nem tudni, főleg egy 
jó tanárnál. Még matematikából megbocsátottuk egymásnak, ha valaki ostobább volt a 
kelleténél. De ha valaki például angol órára nem készült, azt kinéztük magunk közül. Ilyen 
volt az iskola szelleme. Akkoriban nem volt az dicsőség, ha valaki keveset tudott, s kitolt a 
tanárral. Nem a rossz tanuló volt a menő.”). 

Miközben bepillantást enged a régi iskolai életbe, áttüzesedik a hangja. 
(„Ha egy új tanár érkezett az iskolába, akkor annak előbb-utóbb egy székfoglaló 

előadást kellett tartania. A gimnázium dísztermébe meghívták a tanárokat, a diákságot, és 
az érdeklődő karcagi közönséget. Csodálatos előadások hangzottak el! Ez az alkalom 
lehetőséget jelentett nekünk, hogy megsejtsük az illető tanár felkészültségét, tudását. Gaál 
Laci bácsi például Firdauszi költészetéről adott elő. Hogy lelkesedtünk érte! Vagy a Vályi 
Armand előadásáért. De szerettük mi a többi tanárt is! Csinády Gerő például olyan lelkessé 
tudta tenni a diákokat, hogy az ő órája után mindenki kémikus, botanikus vagy biológus 
akart lenni. Az ő személyes varázsa és tanítási módszere hatására. Mert kémiát, növénytant 
és állattant adott elő nekünk. Akkoriban még én is kémikus akartam lenni! Kísérleteket 
végeztem, s külön kémiai gyakorlatokra jártam. Otthon a kamrában voltak a vegyi anyagok 
– többnyire olyanok, amilyenekből esetleg puskaport lehet keverni –, meg kémcsövek, 
szódavizes üvegből kicsent üvegcsövek. De amikor az egerek belepiszkoltak az üvegeimbe, 
anyám kidobott minden gyanús anyagot, nagy megnyugvására.”). 

Fanyarabb lesz a festő hangja. 
(„Szász Bélával egy kicsit nehéz volt összebarátkozni. Szigorú volt és rettentően 

gunyoros. Őnála csak a háború után állt be változás. Az utánunk következő generációk már 
szerették. Bennünk még volt fenntartás, de el kellett ismernünk, hogy rendkívül 
lelkiismeretesen tanított. Ötödik osztályban ő tartotta az angol órákat, de azt hiszem, ez 
nem volt a szakja. De utána kaptunk fiatal angol tanárokat Debrecenből: Tóth Béla volt az 
egyik, aki egy-két évig oktatott Karcagon, utána Wágner Lajos jött, aki igen felkészült tanár 
volt, engem hetedikben-nyolcadikban tanított. Szász Béla a magyar irodalmat tanította, én 
akkor tanultam meg jegyzetelni, mert nem a tankönyv az érdekes, hanem a tanár előadása, 
amit pontokba szedve kellett vázlatba írni, ehhez hozzáolvasni és kiegészíteni. Dolgoztunk 
tehát az iskolában is, otthon is. Amikor másodéves főiskolás koromban alapvizsgát tettem 
magyar irodalomból, igyekeztem, nehogy szégyent hozzak egykori iskolámra. Olyan 
dolgozatot írtam, hogy külön kiemelték a bizottság tagjai! Hát ezt a kis sikert én Szász 
Bélának is köszönhetem”). 

Derülni is tud. 
(„Fiatal matematika fizika tanár volt Bráda Lajos. Délutánonként a gimnázium 

vonószenekarával foglalkozott. Ő maga jó amatőr hegedűs volt. Hiányzott a zenekarból egy 
nagybőgős, így rám bízta ezt a hangszert, mert hallotta (valószínűleg apámtól), hogy én 
már bőgőztem egy zenekarban. Valóban, a Dékány Endre zenetanár növendékeinek a 
záróvizsgáján én bőgőztem, a Kis éji zene egy részletét adtuk elő. Dehát én igen gyengén 
játszottam, szegény Dékány Bandi sokat gyakoroltatott velem, nem sok sikerrel. Bráda 
tanár úr lélekkel és szigorral dirigálta zenekarát, a Háry Jánost próbáltuk. A diákok 
jószándékkal húzták a vonót. Egyszer csak lekopogja a próbát, és rámförmed: ’Bőgő! Neked 
itt van két ütem szólód! Miért nem játszol?’ ’Nekem itt nincs ilyen a kottámban!’ Vita, 
majd odajön, nézi a kottámat, tényleg nem volt benne az a szóló. Aztán kiderült, hogy én a 
János Vitézt bőgőztem, senki nem vette észre addig. Eltévesztettem a kottát, János ez is, az 
is...). 

Bod László még dr. Kiss Mihály működését is a gimnáziumhoz köti részben, 
hiszen neki például egészségtant tanított. Ezt a nagyformátumú, kissé 



 15 

ellentmondásos embert a háború után szintén jobboldalisággal vádolták. Az első 
világháború után, 1919-et követően azonban fiatal orvosként még kommunista 
barátait rejtegette, akiket Horthyék üldöztek. Pátzay Pál szobrászművészt 
Karcagra hozta, itt dugta el. Lakása falán a modern, radikális baloldali Kmetty 
János képei lógtak. Kiss Mihály nagyon sokat próbált tenni a városért. („Városi 
tisztiorvosként megpróbált rendet tenni az egészségügyben, igyekezett előbbre lendíteni a 
népművelés, a múzeum ügyét, propagálta az intenzív, okos parasztgazdálkodást, könyveket 
írt, verselő ember lévén rigmusokat szerzett, amikbe orvosi és egyéb bölcsességeket 
fogalmazott bele, cikkeket írt az újságokba, még álneve is volt, Csiger Iván. Karcagi 
parasztgyerekként szívügye volt az itteni nép sorsa.”). Kiss Mihály házában a városból 
elszármazott tudós emberek is sűrűn megfordultak, akikkel itt ismerkedett meg, 
még gyermekként, Bod László. Tíz-tizenegy éves korában találkozott először 
Németh Gyula turkológussal, aki Pestről jött a családjával együtt, s felkereste Kiss 
Mihályt. („Nagy beszélgetések folytak ilyenkor. Németh Gyula bácsi az általa végzett 
kutatásokról számolt be. Tisztában voltam vele, hogy ő nagy ember, aki egy csodálatos 
világról beszél, s én ezt ámulattal hallgattam. Szolid, bor melletti beszélgetések voltak ezek, 
akárcsak a Györffy Pista bácsival való találkozások. Az ő könyveit is nézegettem. Akkortájt 
jelent meg A cifraszűr című munkája. Akkor már megvolt a Nagykunsági krónika, amihez 
egy Benyovszky nevű ismert festő, grafikus készített illusztrációkat: ezeknek az eredeti 
példányait néhányszor megcsodáltam én Kiss Mihály házában! Ez a ház egyébként Karcag 
kulturális központja volt.”). 

A felnevelő város sok-sok alakja, arca felidéződik akkor, amikor valaki 
számbaveszi azokat, akik valamilyen szerepet játszottak kialakulásában, 
fejlődésében, a későbbi életpálya megalapozásában. Bod László pályáján az eddig 
megidézett emberek, ezek a nagyon szeretett arcok voltak meghatározóak, akik 
nélkül nem lehetett volna az, aki lett. Ha meggondoljuk, Karcag, ez az 
elmaradottnak tartott kisváros, nem is adott olyan keveset a nagy útra készülődő 
fiának. Pedig még nem is beszéltünk mindenről. 

Bod László emlékezetéből időről időre arcok merülnek fel a múltból, 
kihagyhatatlanul fontosak az ő számára. Ha eltávolodik is, előbb-utóbb 
visszakanyarodik a karcagi gimnáziumhoz. („Nagyon szerettük Csíkos Imrét, aki 
kemény volt, szigorú, férfias és igazságos, ahogy egy tornatanárhoz illik. Természetes 
emberi fegyelmet követelt meg, nem azért volt szigorú, hogy belőlünk kemény leventéket 
vagy katonákat neveljen. Ez a fegyelem a tiszteleten, a belátáson alapult. Nekünk pedig jól 
esett jónak lenni. Dr. Tóth Kálmán tanár úr vallást tanított, humanista, nagy műveltségű, 
nyugati egyetemeken tanult, emberséges, mély érzésű ember volt. Még közelebb kerültünk 
hozzá, amikor 1936 körül cserkészparancsnok lett, s vele mentünk nyári táborokba. Én még 
főiskolás koromban is, öreg cserkészként, együtt táboroztam a fiatalabbakkal, szerkesztettem 
a tábor „faliújságját” – mivel fal nem volt, totemoszlopot állítottam uszadékfából, ez is 
megtette. Élveztem a tábortüzeket esténként, Tóth Kálmán bácsi fordulatos történeteit 
külföldi diákéveiről. Kellemes hangon énekelt népdalokat, latin nyelvű diákdalokat, és – 
enyhe stílustörésként – humoros kuplékat. Kresznerics Gyula bácsi volt a német tanárunk, 
aki nem volt szigorú. Tőle nem lehetett volna olyan nagyon megtanulni a német nyelvet, 
mert elnéző volt, tele lágy jószívűséggel. De talán éppen ezért soha nem voltunk vele 
szemben tiszteletlenek, soha nem éltünk vissza a jóságával, s igyekeztünk becsületesen 
teljesíteni nála. Ő volt az, aki az érettségimen matematikából, amiből igen gyenge voltam, a 
hátam mögött ülve súgta le a példa megoldását. Biztosan látta rajtam, hogy akkorra én már 
elvesztettem a fejem, és azt sem tudtam volna megmondani, mennyi kettő meg három.”). 

A készülődő festő, a diák Bod László azért találkozott Karcagon más 
festőkkel is. („Kátai Mihály sajnos nem tartozott a gimnázium tanári karához. Ő az 
Iparművészeti Főiskolán végzett, díszítő-festő szakon. Karcagon, ahol mindenki mindent 
tudott, én nem hallottam arról, hogy van a városban egy fiatal ember, aki művészeti 
főiskolára iratkozott be. Aztán egy napon édesapám mondta, hogy hol végzett Káposzta 
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Miska bácsi kovácsmesternek a fia, Káposzta Mihály. (Akkor még így hívták.) Itthon élt, de 
nagyon nehéz volt az élete, alig akadt munkája, Karcagon nem tudtak mit kezdeni egy 
festővel. Viszont vállalt növendékeket. Tőkés tanár úr tanácsa ellenére beíratott apám, s én 
nagy ambícióval jártam hozzá. Káposzta Mihály kedves, kissé bátortalan, halk szavú, de 
rendkívül lelkes ember volt. Nagyon szigorúan megkövetelte a precizitást, az igényességet. 
Egy forgástestnek, egy csendéletnek a képét csak úgy lehetett bemutatni neki, ha az 
becsületesen, pontosan, tisztán meg volt oldva. Egy időben kapott feladatokat az 
ipartestülettől, még portré-megbízásai is akadtak. Azt is láttam, hogy szorgalmasan festett 
tájképeket, amelyek mások voltak, mint amilyeneket a nagybányai ízlésű Tőkés tanár úrtól 
láttam. Kátai Mihály végül elment Egerbe tanárnak és festőnek, ott nevelte tehetséges 
művésznek fiát, ifjabb Kátai Mihályt. Én nagyon sajnáltam, hogy itthagyta szülővárosát, – 
sokat tanultam tőle. 

A harmincas évek vége felé a Kunhegyese születésű Ilosvai Varga István karcagi 
kiállításán egy modernebb festői szemléletet láttam. Ez a kiállítás itt szenzáció volt: Pista 
bácsi egy nagyon jó, expresszív, magas színkultúrájú, franciás piktúrát mutatott be. Akik 
kíváncsiságból elmentek megnézni, azok általában elítélték ezt a festészetet, túl modernnek 
találták, magyarázgatták, miért nem tetszenek a képek. Én ugyan nem ilyen festészetet 
akartam csinálni, de megéreztem Ilosvai Varga Pista bácsi képeiben a tehetség erejét. 
Később, amikor már kollégája lettem és egy alkotóközösségben dolgoztunk az ötvenes évek 
vége felé, elmondtam neki, hogy az első modern festészeti hatást ő tette rám. Ő erről nem 
tudott, neki akkor kíváncsiskodó kisdiák voltam.”). 

 
„Karcagi öregekről készült fotóm 1972-ből” 

Bod László ha kimondja, hogy „az én Karcagom”, akkor az nem elsősorban 
az épített környezetet, hanem az embereket jelenti. Nagy szeretettel beszél a 
karcagiakról. Az úgynevezett egyszerű emberekről is. („Mi parasztemberek között 
laktunk a Rákóczi utcában, a Sántha utcában, végül a Soós István utcában is. Na, a Sántha 
utcában véletlenül egy kádármester volt a szomszédunk! Egész nap dübörgött a 
hordójavítással meg a kádak készítésével. Kicsit idegesítő volt, viszont átmehettem hozzá és 
megcsodálhattam a hordócsinálás folyamatát. Velünk szemben pedig K. Nagyék laktak, akik 
mézeskalácsosok voltak. Micsoda illatot lehetett ott szippantani, főleg amikor készültek a 
vásárra! Oda is átmehettem mézeskalácsot kunyerálni vagy venni. A Soós István utcában a 
legközelebbi szomszédunk a tragikus életű Láposi család volt. A bácsi az első 
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világháborúban kapott egy olyan sokkot, hogy éjszaka nem tudott aludni. Nappal sem. 
Anyám úgy mesélte nekem, hogy Láposi bácsi olasz fogságból jött haza, hajón, az Adrián. A 
volt foglyokkal zsúfolt hajón a magyar tisztek kártyavita során összeverekedtek, s a levert 
lámpáktól tűz ütött ki. Lángok között, sötét éjben, a feketén háborgó tengeren a haláltól 
rettegtek a ’szegény, rongyos magyar bakák’ Megmenekültek. Ám a rettegés megült a 
lelkükben, örökre. A nagylányuk akkor halt meg rákban, amikor a férjét már nem tudom, 
hanyadjára elvitték a második világháborúba. Sokáig sorolhatnám a többi utcabeli, a többi 
karcagi sorsát. Gyönyörűek, festőiek voltak az öreg parasztfejek. Én a mai napig is gyakran 
öregasszonyokat festek, kendőbe burkolózott alakokat, amilyeneket a pesti utcán is fel lehet 
fedezni néha. Vannak vidékről Pestre felkerült öregasszonyok, akik felidézik bennem a régi, 
kedves karcagi arcokat. De otthon nem csupán az öregek voltak szépek! Nagyon szép 
parasztlányok, menyecskék éltek Karcagon, az ember megbámulta őket gyerekkorában. 
Nagyon szerettem látni a lakodalmas menetet. Szekéren mentek a lakodalmasok a főtéren, a 
templomból a házhoz. A szekerek felpántlikázva, virágozva, a lovak büszkén, kényesen, 
szinte táncolva rakták a lábukat. Szép selyem fejkendőben asszonyok vitték a korzón a cifra 
tortákat: marcipán kakas, bárány, virág, sőt a nagytemplom mása is ott díszlett a tortákon, 
színes, cukros habokkal cirkalmazva. Vitték a lakodalmas házhoz, szép kis csizmájuk sarka 
kopogott a járdán. Milyen kár, hogy akkor nem volt színes filmfelvevő! Mennyi szépet 
megörökíthettem volna! 

 
„Ezt a karcagi tanyás nénit 1955-ben fényképeztem le” 
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De a kunsági embernél nem csak a külső 
volt érdekes, hanem az is, hogy ismertem a 
sorsukat. Tudtam, kinek milyen nehéz élete volt, 
mitől görbült el a dereka, mitől ráncosodott úgy 
meg az arca. Abba a világba tartoztam, amibe ők. 
Gyerekként átjártunk a szomszéd 
parasztcsaládokhoz. Kedveltek minket. Ott olyan 
ajándékokat lehetett kapni, amilyenek nálunk, a 
tanítói házban, nem voltak. Például kemencében 
sütött lángost, főtt kukoricát, aszalt szilvát, aszalt 
almát. Nagyon szerettem egy Kovácsné nevű 
özvegy nénit, aki a Rákóczi utcában lakott velünk 
szemben. Ő is kedvelte édesanyámat, szinte mint a 
lányát, segítette. Amikor gyerekszülés volt nálunk, 
ő főzött galamblevest. Engem pedig valami miatt 
nagyon szeretett, áthívogatott magához. Talán öt-

hat éves lehettem. Ott egy más világba csöppentem: más lehellete volt a szobáknak, más 
szaga volt mindennek. Emlékszem a régi bútorokra, a birsalma illatára, a falon a Rákóczi 
elfogatása című olajnyomatra, s egy másikra is, amelyik Kossuth Lajost ábrázolta. A 
parasztházaknál akkoriban ilyen olajnyomatok lógtak a falon, s a maguk módján el is 
magyarázták azoknak a képeknek a történetét. Kovács néninek nagy udvara volt mindenféle 
állattal, pulyka, malac, az istállóban lovak és tehenek. Ilyen jószágok nálunk nem voltak. 
Szerettem volna, ha nekem is lett volna legalább egy kiscsikóm, gyakran eszembe jutott, 
milyen kár, hogy én nem paraszt gyerek vagyok... Ezeket a régen látott dolgokat ma is 
magamban tartogatom, őrzöm, mint a kincset. Számomra a magyar ember azonos volt azzal 
a néppel, amely körülöttem élt. Fel is magasodott előttem ez a nép!... 

Nagy szépséget jelentett számomra a vasárnapi templom. Külön részen ültek a 
férfiak, velük szemben az asszonyok és a leányok, külön a karzaton a legények. Nézni azokat 
a gyönyörű, napon barnult arcokat! Őszhajú, öreg parasztokat, akik fehér homlokkal és 
tarkóval ültek ott. Imádkoztak, énekeltek bűnbánóan. (Azt hiszem, volt mit megbánni.) És 
azok az asszonyok a szépen megkötött kendőkben!... Ezt a hangulatot nem lehet elfelejteni. 
Kialakult bennem egy talán romantikus parasztszeretet, ami csak erősödött amikor kezdtem 
eszmélni, olvastam a népi írókat, s jártam a falukutatókkal... Ezeket a karcagi embereket 
nagyon szerettem.”). 

Az embereken kívül, főleg egy festő esetében, igen nagy szerepe van a 
fölnevelő tájnak is a személyiség kialakításában. Az ember beleszületik a tájba. 
Ahogy eszmél, ahogy nő, ahogy gyerekből felnőtté válik, úgy nő a táj nyújtotta 
élmény ereje. Bod László számára kitörölhetetlen élményt jelent a karcagi táj, az 
itteni eső, a vihar, a napsütés, a mogorva tél. Ezeket itt élte meg először. Ez volt a 
világa, ebbe nőtt bele, ezt szerette meg, ezt tartotta természetesnek. S ezek a régi 
karcagi hangulatok meg is maradtak. („A kora tavaszi csepegő ereszek alatt ahogy állt 
az ember! Ahogy beszívtuk a föld illatát! S az alföldi viharok hangulata! A napsütés is 
minden évszakban, minden napszakban, minden órában más. Lehet, hogy mint festő jobban 
emlékszem ezekre, esetleg fontosabbnak tartom vagy érzelmesebben látom. Ám az tény, 
hogy ezek az élmények számomra meghatározóak, s én máig nagyon szeretem a kunsági táj 
látványát. Emlékszem, biciklivel pár perc alatt ki lehetett menni a városból például a 
Debreceni vagy a Füredi úton. És milyen borzongató volt az a pusztai szél, amivel 
szembebiciklizett az ember! Hatalmas ég, alatta a horizontig nyúló föld: itt bármi csodás 
lény feltűnhetett, vágtató betyár, bőköpenyes táltos, vagy egy rikító színű szoknyás 
cigánylány… Ebben a nagy alföldi semmiben ha megjelent egyetlen ember, az már élmény 
volt, mint látvány. De a vele való találkozás is. Élményt jelentett egy kóró is, ami 
kiemelkedett a fű síkjából, s belerajzolódott az égbe. Vagy egy gémeskút. S ehhez jön az, ami 
lejátszódik az égben: a napsütés, a villámlás, a felhő, a fergeteg, ami a port vágta a 

 
„Tanyai szomszéd portréja 1944-ből” 
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szemembe… Ez mind úgy maradt meg bennem, hogy ma is festői témám mindegyik. Én ma 
már nem rokonlátogatásra jövök Karcagra, mert már nincs itt rokonom, hanem ezeket a régi 
élményeket frissen tartani magamban. Nyáron emiatt az élmény miatt jártam 
Hajdúböszörménybe, tél végén pedig Hortobágyra. Ez az élménykör egészen az enyém, ezt 
festem.”). 

Ha Bod László fellapozza a gimnázium régi évkönyveit, nagyon sok érdekes 
emberre bukkan a diákok névsorában tallózva. Mindenkiről tud mondani valamit. 
Csillog a szeme, átforrósodik a hangja, amikor a gimnáziumról beszél, hogy milyen 
büszkék voltak az osztályban azokra, akik a legjobbak voltak matematikából, 
angolból, tornából, vagy bármilyen tantárgyból. Fodor Frici nevét említi, aki ugyan 
tanulni nem nagyon szeretett, de annak az évtizednek a legjobb tornásza volt. 
Bepárásodik tekintete, amikor a lemaradókról beszél, azokról, akik az elvégzett 
négy osztály után mentek kereskedőnek vagy a vasúthoz, sokan a család anyagi 
helyzete miatt. („Nagyon sajnáltuk őket, mert megérdemelték volna, hogy tanulhassanak. 
Később, amikor nagy érettségi találkozókat szerveztünk, tíz, húsz, harminc éveset, 
meghívtuk azokat is, akik csak az első négy osztályt járták velünk.”). 

 
„A gimnázium negyedik osztálya 1934-ben. A középső sorban, jobbró 

 a harmadik vagyok én” 

Kovács Ferit említi, aki az első gimnáziumi osztálytól vele járt, s aki 
tudomása szerint félárva volt, az édesapja élt meg egy nővére, aki ruházgatta, 
főzött, mosott rá. Ennek a fiúnak az apja mindenféle munkát elvállalt, mert 
szegények voltak. („Emlékszem, a gimnázium udvarán hatalmas rakás hasábfa volt, ezzel 
fűtötték az iskolát, s a Kovács Feri apja favágóként naphosszat fűrészelte a fát a hideg 
udvaron, s végezte ezt a monoton, kegyetlen munkát, a fia pedig a meleg osztályteremben 
tanulhatott velünk együtt. Kovács Feri eszes gyerek volt, nagyon jó tanuló. Azt hiszem, a 
harmadik vagy a negyedik gimnáziumig járt velünk, aztán kimaradt, mert nem bírták 
anyagilag. Később folytatta, s ha jól tudom, Szolnokon gimnázium igazgató lett. Nagyon 
szegények voltak. Egy Móra-novellába való az ő története. Kedveltem és némileg irigyeltem 
a mindig nett, jómodorú Mallár Ivánt, akit jobban érdekeltek a lányok, mint a tankönyvek, 
de aki később a hadifogságban a rábízott katonáinak okos támasza volt. És örök barátság 
fűzött Fazekas Pistához, a ’Kis Paci’-hoz, aki első elemista koromban lett barátom, aztán 
együtt érettségiztünk, együtt mentünk főiskolára, csak ő a színművészetin próbálkozott. 
Még a háború utáni Linzben is találkoztunk. Nagy fantáziájú fiú volt. A híres Morgó 
kocsmában az apja volt a csaplár. Jártam hozzájuk, beszöktünk az ódon kocsma hírhedt 
pincéjébe, ahol a hajdani betyárok áldozatainak csontmaradványait kapargattuk elő a 
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nyirkos földből, remélve, hogy egy kinccsel teli fazekat is találunk. A házuk is tele volt 
érdekes dolgokkal, mindenek előtt azt a kis üvegcsét csodáltam meg, amiben tengervizet 
őriztek. Fazekas bácsi tengerész volt a háborúban: hová is lehetett volna máshova behívni 
egy kunsági sziken nőtt ifjat! A tenger nekünk oly távoli valami volt, mint a Tejút. 
Véletlen, hogy a ’Kis Paci’-t is tengerésznek, vagyis tengerünk már nem lévén, folyamőrnek 
hívták be? Így találkoztam vele 1945 nyarán Linzben, éppen az odamentett magyar 
uszályok gazdag tartalmát fecsérelték el. Aztán eltűnt, óceánnyi távolságról, Ausztráliából 
írt később kötekedő leveleket. Pár éve hazajött, öregen. Az unokáimnak nem mutattam be, 
mert éveken át Fazekas történeteket meséltem nekik. A talpraesett, furfangos, ’tomsayeres’ 
fiút imádták a gyerekeink. Nem akartam, hogy csalódjanak. Úgy ment vissza a kengurui 
közé – állítólag voltak neki –, hogy tudtuk, soha többé nem találkozunk. Hetvenegynéhány 
évesen megölte egy autó.”). 

Bod László nagy szeretettel beszél régi osztálytársairól. A jó tanulókról, akik 
a felső osztályokban sokkal jobban elhúztak a kevésbé jó képességűektől, mint 
korábban. A nagyon jó tanulók között említi Csokai Imrét, aki középparaszt 
családból származott. Aztán Dobrai Imrét, aki szegény gyerek volt, de érdekes, 
vibráló egyéniség. Mándoki Andrást, aki nagygazda gyerek volt, jófejű, jókülsejű, 
jó sportoló, aki orvosnak ment, mint orvos működött valahol Tiszaszentimre 
környékén, majd Hódmezővásárhelyre került. Ökrös Lászlót említi még, aki 
szintén nagygazda családból származott, csendes zárkózott gyerek volt, jogásznak 
iratkozott be, a háború után kiment Dél-Amerikába. („Talán a hetvenes évek végén 
jött haza látogatóba, eljött Karcagra is, kiment a tanyájukra, amit persze elvettek a 
családtól, mint minden mást. Itt már akkor a volt tanyásuk lakott, s az a család nagy 
szeretettel fogadta őt. Emlékszem, ő nagyon jó tanuló volt, de tornázni és rajzolni nem 
nagyon tudott. A tornaórákat még valahogy átvészelte, de a rajzórákon már nehezebb dolga 
lett volna, mert Tőkés tanár úr nagyon szigorú volt és őt nem érdekelte, hogy kinek mi az 
apja. Kötöttünk egy üzletet Ökrös Lacival: én minden rajzát megcsináltam, persze nem túl 
jóra, mert az feltűnő lett volna, de olyan szintűre, hogy elég jó jegyet kapjon rá. Ennek 
fejében minden nap kaptam tőle tízórait. Amikor itthon volt Dél-Amerikából, 
megkérdeztem, miből él odakint. A sors fintora: bevallotta, hogy műszaki rajzolóként keresi 
a kenyerét. Abból él, amit a gimnáziumban nem tudott.”). Aztán a lányokat említi Bod 
László, Szarka Juliskát és Balogh Irént, akik magántanulók voltak. („Nagyon 
tehetségesek voltak a Balogh család tagjai, Irénke egyebek között remekül rajzolt. Az egyik 
szellemi vezére volt az osztálynak. Dobrai, Csokai, Balogh Irén, Ökrös, Mándoki... 
Művészeti kérdéseknél esetleg még én is szóba jöhettem… Csokai sajnos tragikusan hamar 
meghalt. Elvégezte az egyetemet, tanárkodni kezdett, de egy betegség elvitte. Nagy fájdalom 
ez nekünk.”). Sántha Lászlóról ejt még szót, aki mellette ült az iskolában, s akivel 
igyekeztek segíteni egymást a tanulásban és az érettségire való felkészülésben. 
(„Fiatalon pusztult el munkaszolgálatosként a vékonyka, törékeny testű, nagyon értelmes 
kis Jungreisz, a neve ott van a karcagi hősi halottak emlékművén. Az osztályban a hátam 
mögött ült, sokszor megsúgta a matek feladat megoldását, én viszont a német dolgozatnál 
segítettem neki. Istenem, milyen infernóban kellett elpusztulnia?”). 

Az emlékezés ellágyítja, szinte visszafiatalítja az egyébként is rendkívül 
fiatalos festőművész arcát. 

(„Antalffy Gyula jóval fölöttünk járt, szép pályát futott be mint újságíró, író. 
Apámhoz gyakran eljött, verseit hozta, elemezgették, javítgatták őket. Kosztolányit és Adyt 
olvastak, ott az udvarunkon, petróleumlámpa mellett a költészet szent berkeiben kószáltak, 
amíg anyám nem vitt nekik egy szelet dinnyét. Gyula angol szakos bölcsész lett, 
ösztöndíjjal Angliában is járt. Hazatérve csak úgy ontotta elénk az élményeit, 
megtanultunk tőle néhány szentimentális angol vagy amerikai dalt. Emlékszem a Colorado 
dalra, a ’Moonlight on the river Colorado’-ra, akkor még nem hittem, hogy valaha ezt a 
folyót én megláthatom... Mikor volt ez? 1936 táján. Ha jól emlékszem, Sándor Bandi volt 
az egyik osztálytársa, aki sokoldalú, tájékozott fiú volt, jogász lett. Karcagra járt 



 21 

gimnáziumba Zöld Sándor, akit mi Marcinak hívtunk a betyár miatt, s akkor még nem 
tudtuk, hogy baloldali beállítottságú. Más diákok is kerültek Karcagra, akik baloldali 
mozgalmakban vettek részt, emiatt el kellett hagyniuk előző iskolájukat, s itt találtak 
menedéket Karcagon, ahol nem vettek tudomást baloldali fertőzöttségükről. Ilyenek voltak a 
Zelei testvérek is, akik Sárospatakról kerültek ide. Tehetséges gyerekek voltak, nem tudom, 
mi lett velük. Fölöttem járt Vikol Jancsi is, a cukrász fia, aki orvosnak készült, nagyon jól 
sportolt, vívóbajnok volt, később valami miniszterhelyettes lett. Egy másik fiú, akit mi 
Izsónak becéztünk, Zucker György, az Országos Tervhivatalban lett fontos ember. 

A bátyámék osztályában is voltak tehetséges emberek, például Ehrenfeld vagy Tóth 
Endre, aki zenéhez, tornához, mindenhez jól értett. Kicsit a példaképem volt Gaál Miska, aki 
középparaszt családból származott: higgadt, komoly, logikusan gondolkodó ember volt, és 
szakács a táborban, aki elment matematika tanárnak, s azt hiszem, Mezőtúron tanított a 
gimnáziumban. 

Alattam is jártak érdekes emberek. Szinte regényes történet a Raáb Leóé. Raáb 
Nándor ügyvéd az első világháborúban orosz fogságba került, majd ott megnősült, 
letelepedett. Később hazahozta magával Karcagra a fiát és az orosz feleségét, aki nagyon 
szép asszony volt. Amikor hazatelepültek, Leó negyedikes gimnazista volt, tiszta jeles 
tanuló. Nem a lányok után sétált, hanem sakkozott, olvasott, szívta magába a 
tudományokat. Én nagyon kedveltem őt, sokat voltunk együtt. Rokona volt a Dékány 
fényképésznek, akit a régi karcagiak jól ismertek, mert ő készítette a fényképeket a 
karcagiakról és erről a városról évtizedeken keresztül. Dékány bácsinál én tizenhat-tizenhét 
éves koromban grafikai feladatokat kaptam, betűfeliratokat és egyebeket készítettem, 
ugyanakkor az öregúr filozófiáját szívogattam magamba. Bölcs ember volt. A három 
gyereke közül az egyik lánya a bátyámmal járt. A másik lánya orvosnő lett és Ránki György 
zeneszerző felesége, időnként Budapesten is találkoztam vele. A fia hegedűművész lett, de őt 
sajnos elpusztították 1944-ben. Az öregurat is. Istenem! Raáb Leóval én Dékány bácsinál 
találkoztam sokszor. Az ő szüleinek a Szovjetunióban kötött házasságát Horthyék nem 
ismerték el, így Leót az anyja után Konduktorovnak nevezték. Így szerepel a gimnáziumi 
évkönyvekben is, s a neve mellett mindenhol csupa jeles osztályzatot látni. Később nagyon 
fontos feladatokat kapott előbb a tudományos, gazdasági, végül a politikai életben. Nevet 
változtatott, Kós Péter lett. Ő volt a magyar küldött az ENSZ-ben a magyar kérdés 
tárgyalásakor, később Indiában volt nagykövet, végül Japánban, ahol foglalkozni kezdett a 
japán nyelvvel, többezer írásjelet ismert, egy fontos nyelvkönyvet írt. Ebből is őrzök egy 
példányt. Én Indiában találkoztam az általa írott könyvvel, a magyar-hindi szótárral. Lám, 
még ott is Karcaggal találkoztam, hiszen ő karcagi, s a szellemi muníciót is Karcagon kapta, 
a gimnáziumban! Jóleső érzés volt. 

A még fiatalabb osztályokból említeném a Grosz Gyuri és a Jancsi nevét. Gyuri két 
évvel fiatalabb nálam. Vele nagyon sokat csatangoltunk, néztük a lányokat a korzón, s ahol 
csak lehetett. Gyuriból gazdasági ember lett, 1956-ban kiment Londonba, s ott 
bankügyletekkel foglalkozik. De a tudását Karcagról vitte magával! Visszavágyik Karcagra, 
s olyan honvágya van a város iránt, hogy az egyszerűen megható. Ha jól emlékszem, 1985 
májusában itthon járt, szerveztünk egy érzelmes látogatást Karcagra, visszajöttünk a 
gyermekkorba. Nagyon jó volt. Elvittem még Nagyivánba is, mert a nagyapja ott volt 
boltos, akinél sokat tartózkodott gyerekkorában. A régi Karcagból többet megtalált, mint a 
régi Nagyivánból, mert ott akkorra sok új ház, új utca épült, s így nem lelt rá a nagyapja 
házára. Találtunk néhány öreg embert a kocsmában, akik kedvesen elbeszélgettek vele és 
válaszoltak a kérdéseire. Gergely Jancsi egy elmélyült, szorgalmas, kiválóan tanuló gyerek 
volt. Csodálatos pályát futott be, akadémikus lett, Széchenyi-díjas, és nyilván ezen kívül is 
kapott még sok-sok elismerést. Gödön egy intézetet vezetett, nemzetközi hírű immunológus 
lett. Szívesen hívják őt mindenféle konferenciára, közösen ír könyveket angol és német 
kollégákkal, járja a világot és fennen hirdeti karcagi származását. Tartjuk a kapcsolatot, az 
akadémiai székfoglalóján is jelen voltam. Nekem akkor úgy tűnt, hogy olyan, mint egy 
érettségiző karcagi diák. Még a grafikonokat is azzal a mozdulattal mutatta, ahogy annak 
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idején Karcagon Nagy Kálmán bácsi tette a fizika teremben. Meg is mondtam ezt Gergely 
Jancsinak a székfoglaló utáni banketten. A közelmúltban volt egy nagy ünnepség a Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermében, ahol Gergely Jancsit hetvenedik születésnapján 
köszöntöttük. A világ minden tájáról jöttek volt munkatársai, tanítványai, akikből 
professzor lett kint, és mind őt ünnepelték. Érzékeny, megható pillanatok is voltak. Jancsi, 
amikor a köszöntésekre válaszolt, olyan jó karcagiasan beszélt! 

Emlékszem még a kis Kónyára is, aki később az egyetem rektora is volt Debrecenben. 
Egyszer apám hazajött az iskolából és lelkendezve mondta, hogy milyen tehetséges gyerekre 
bukkant az osztályában! A kis Kónya volt az. Mondják, hogy jó káderként torkon harapta 
volt egyházát, akkori divat szerint. De miért?... Az a fantasztikus Karcagban és a 
gimnáziumban: ott mindig lehetett lelkendezni felfedezett tehetségek miatt!”). 

Az emlékező nehezen szakad el szülővárosától. („Amikor felkerültem Karcagról a 
főiskolára, szellemileg egyáltalán nem éreztem vidékinek magam”.). Hát igen: Bod Lajos 
tanító úr, Tőkés Sándor, dr. Kiss Mihály, s a gimnázium tanárai megtették a magukét. Egy 
igényes, szellemi gyarapodásra vágyó ifjú ember került föl Budapestre, aki szorgalmasan 
látogatta a Szépművészeti Múzeumot és más kiállításokat, mohón szívta magába a szépet. 
(„Néhány hét múlva már jobban ismertem a fővárosi műalkotásokat és múzeumokat, mint 
azok a főiskolás évfolyamtársaim, akik Budapesten laktak, s ott is nőttek fel. Lehet, hogy ők 
is jártak korábban ugyanazokban a múzeumokban, de nekik ez nem jelentett akkora 
szenzációt, mint nekem. Szerettem a múzeumokat, főleg a Szépművészetit, nagyon sokat 
segítettek nekem ezek az intézmények a tájékozódásban. Az 1938-as érettségim előtt Tőkés 
tanár úr már elhitte, hogy érdemes velem foglalkozni, így aztán a rajzórákon én igényesebb 
feladatokat kaptam, mint a többiek. A főiskolára azonban Budapesten készültem. Egy 
szabadiskolában harmincadmagammal két hónap alatt próbáltam alkalmassá válni arra, 
hogy a szeptemberi felvételi vizsgán megálljam a helyemet. Pesten én egy rettenetes 
diákotthonban, valóságos nyomortelepen, bukott diákoknak a végső menedékhelyén találtam 
ingyen lakásra. Ezt a bátyám szervezte meg, ő ugyanis akkor éppen bukott diák volt, erre a 
szállásra szorult, így aztán és is lakhattam ott. Ingyen szállás és reggeli volt, a kerületi 
hentesboltok küldtek át a diákoknak maradék tepertő morzsalékot, a tejboltosok néha tejet. 
Kenyér mindig volt. Ebédet egy nyomorenyhítő menzán kaptam a maradékból, vagy levest 
vagy főzeléket. Nagyokat éheztem. Akadt egy magántanítványom: német nyelvből kellett 
pótvizsgára felkészíteni egy polgárista fiút keserves és eredménytelen munkával. Az apja 
fűszeres volt, s naponta egy üveg tejet és némi kenyeret adott fizetségül. Írtam a 
szüleimnek: segítsenek, éhezem! Jött az apám válasza egy sűrűn teleírt lapon, elmagyarázta, 
hogy hová lett az a váratlanul kapott húsz pengője, amiből küldhetett volna, de hát ’éhezz 
még egy kicsit’, írta. A lapját megőriztem, és szófogadóan éheztem tovább. Mentem én is 
újságot árulni. A rikkancsok elzavartak a standjuktól. Egy jólelkű újságos asszony 
megsajnált, mondta, hogy csak aludjak a Keleti lépcsőjén, majd ő eladja az újságjaimat. 
Naponta kétszer mentem gyalog a Liliom utcából a Bazilika melletti rajziskolába rajzolni. A 
rajziskolában hamar befogadtak a társaim. Megkedvelt egy Kovács Emil nevű fiú, akiről 
kiderült, hogy az apja jó barátságban volt Tőkés tanár úrral. Emil volt az első pesti fiú, aki 
meghívott magukhoz. Nagy anglomán és amerika rajongó volt. Tőle sok érdekes könyvet 
kaptam kölcsön, persze angol vagy amerikai műveket, Huxley, Dos Passos, Steinbeck 
írásokat.”). 
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„Apám türelmet kérő levelezőlapja 1938-ból – ’várj és éhezz néhány napig...’” 

A megpróbáltatásokkal és élményekkel teli időszakról már nyugodtan 
beszél. 

(„Kétféle társasággal találkoztam a fővárosban. Az egyik azokból állt, akikkel a 
műteremben naponta tanulmányrajzokat csináltam. Ezekkel elég jól összebarátkoztam. 
Zömmel jómódú pesti gyerekek voltak, de akadt egy-két szegény vidéki is. A másik 
társaságba a bátyám révén jutottam el. Bejártam a bölcsészek Árpád Egyesületének a 
klubszobájába, ahol nagyon értelmes bölcsészekkel, irodalmárokkal, történészekkel 
beszélgettem. Ezek többnyire alföldi gyerekek voltak. Érdekes, hogy a Turulon belül több, 
baloldali nézeteket valló fiatal is volt. Ilyen volt például Kardos László, Fehér Gyula vagy 
Gyenes Antal. De találkoztam itt karcagi diákkal is. Én itt kezdtem rádöbbenni, hogy mi 
mindent nem tudok a magyar parasztságról, amelyhez úgy ragaszkodtam, s láttam, mi 
mindent tudnak a többiek. Énekeltük a népdalokat, olvastuk a népi írókat Szabó Páltól 
Németh Lászlóig. Nagy lelkesedéssel szívtam magamba mindazt, amit ott lehetett hallani, A 
főiskolára készülő emberek ezen a téren szinte tájékozatlanok voltak, s később is 
tapasztaltam, mennyivel elmélyültebb egy bölcsész. 

Az első főiskolai évem alatt én ezek közé a bölcsészek közé jártam, ez volt a baráti 
köröm. Amikor megtudtam, hogy 1939 nyarán ez a társaság Karcagra jön, elhatároztam, 
velük leszek a táj- és népkutató csoportban. A bölcsészeken kívül itt volt dr. Varga László, 
aki a népi építészetnek volt a professzora a Műegyetemen, s aki Györffy Istvánnak volt a 
jobb keze. Itt volt Vargyas Lajos folklorista, egy Bereczki nevű történész... A legnagyobb 
élményem a Szűcs Sándorral való találkozás lett. Őt úgy hívtuk, hogy az öreg táltos. 
Sovány arcú, szelíd humorral megáldott ember volt, gyűjtögette a babonákat, kereste a 
vénasszonyok meg az öreg csőszök társaságát. Nagyon megszerettem! Olyan emberség 
áradt belőle! Micsoda varázsa volt az elmondott történeteinek! Ezeknek egy része, azt 
hiszem, akkor már megjelent nyomtatásban, másokat csak később láttam viszont a 
könyveiben. Szerettem vele menni gyűjteni öreg csőszökhöz, nénikékhez, s ámulva 
figyeltem, milyen közvetlen hangon nyerte meg egyszeriben az öregek bizalmát, s hogy 
tudta kiszedegetni belőlük a régi betyár-történeteket vagy a táltosokról szóló sejtelmes 
elbeszéléseket. Engem befogadtak ebbe a táj- és népkutató csoportba. Szerettem ezt a 
társaságot. Gyalog, hátizsákkal jó nagy utat jártunk meg, elmentünk Ecsegpusztára, 
találkoztunk pusztai emberekkel. Onnan gyalogoltunk tovább a Berek vonala felé, érintettük 
a Hortobágyot, aztán irány Tiszaderzs. Derzstomajnál telepedtünk meg hosszabb időre. 
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Naponta járkáltunk ide-oda, ki-ki dolgozott, gyűjtött a maga területén. Esténként a 
tábortűznél megpróbáltuk a falusi fiatalokat bevonni a népdaléneklésbe, nagyon gyér 
eredménnyel. Én fejfákat rajzoltam a temetőben, de összeszedtem népdalokat, és öreg 
emberekkel is beszélgettem... Nem sok minden lett az én ottani gyűjtésemből: az a néhány 
rajz, amit készítettem, megvan otthon. Később már mint a népi kollégiumok vezető 
embereivel találkoztam akkori gyűjtőtársaimmal. Hamarosan megalakult a 
Parasztfőiskolások Kollégiuma, amely később a Györffy István nevét vette fel. Amikor 
Miskolcon voltam tanár, bekapcsolódtam a Nékosz munkájába, én is vezettem egy népi 
kollégiumot. Nem is volt rossz.”). 

Bod László életében ez igen fontos időszak volt. Kapcsolatban volt Püski 
Sándor könyvkiadójával, a Magyar Élettel, megkapta a kiadott kötetek egy részét. 
Otthonról ugyan nem sok pénzt kapott a pesti tanulóévek alatt, de valahogy 
mindig összeügyeskedett annyit, hogy erre a szellemi táplálékra jusson valami. 
Találkozott Szabó Dezsővel, Zilahy Lajossal... A népi írók közül Erdélyi Józsefet 
már Karcagról ismerte, Sinka Istvánnal az Árpád Egyesületben találkozott, de 
összehozta a sors Szabó Pállal és Veres Péterrel is. 

(„Másod-harmadéves koromtól kezdve bejártam a Soli Deo Gloriába, amely a 
református főiskolásoknak volt a szervezete, s ahol általában a magyarság sorskérdéseiről 
beszélgettünk. Mindenféle diákok jártak ide, olyanok, akik orvosnak készültek, akik 
jogásznak, voltak bölcsészek és mások – nagyon jó volt ez a sokszínűség. A Soli Deo Gloria 
egyszer meghívott engem a balatonszárszói táborába, ami nagy szenzáció volt a számomra, 
mert akkor láttam életemben először a tavat. Biciklivel mentem le Pestről. Hasznos, szép 
időtöltés volt. Ott is találkoztam népzenekutatókkal, írókkal, és sok olyan emberrel, aki a 
magyar közgondolkodást akkor befolyásolta. Mi nagy lelkesedéssel követtük őket, így 
Karácsony Sándort is, akit már ismertem Karcagról, ahova eljött időnként és előadást 
tartott a gimnáziumban. Persze, nem a tananyagról beszélt. Úgy emlékszem, iskolai időm 
alatt kétszer is hallottam őt beszélni. Szuggesztív előadó volt szikrázó gondolatokkal, ezek 
egy részét nem is értettük, de azt nagyon értettük, hogy a magyarság jövőjéről van szó. A 
hivatalos politika nem biztos, hogy örült mindannak, amit ő elmondott, de a karcagi 
gimnáziumban mindez elhangozhatott, mert kurucos és liberális iskola volt. A bátyámék 
négy évvel öregebbek voltak nálam, igazából általuk éreztem meg Karácsony Sándor 
nagyságát. Ők nagyon tisztelték. A híres Szárszói Konferenciára (1943) is hivatalos voltam. 
Ott akkor a magyar szellemi élet kiválóságai arról tanácskoztak, hogy milyen úton kell 
haladnia a magyarságnak a nyilvánvaló vesztes háború után, hogy túlélje, minél kevesebb 
megalkuvással és bűnnel átvészelje a tragikus negyvenes éveket. Én akkor ösztöndíjjal a 
székelyföldön, a pálpataki havasokban festegettem. Nem volt pénzem útiköltségre. Fájó 
szívvel le kellett mondanom a részvételről.”). 

A főiskola, ahol a festői mesterséget, a látásmódot elsajátíthatta, ahol nagy 
mesterektől leshette el a képzőművészet csínját-bínját Bod László is, nagyon sokat 
adott a karcagi ifjúnak. („Amikor fölvettek a főiskolára, kértem, hogy Szőnyi osztályába 
kerülhessek. Ő képviselte a modern művészetet, nekünk ő volt a bálványunk. Csakhogy 
annyian akartak Szőnyinél tanulni, hogy a főiskola illetékese rám mordult, mondván, maga 
már nem oda megy, hanem a Benkhardt osztályba. Benkhardt Ágost egyébként nagyon jó 
rajzpedagógus volt. Az ő osztálya kint tanyázott az Epreskertben, aminek megint megvolt a 
maga varázsa. Nagyon lelkesen jártunk oda. Benkhardt szigorú volt, tiszteltük is. Nem volt 
valami barátságos ember, de igen őszinte véleményeket mondott, időnként nagyon rosszakat 
is. Két évig ő volt a mesterem. Akkor nyugdíjba ment. Átkerültünk egy roppant gátlásos 
tanárhoz, aki senkit sem akart megsérteni, szinte bocsánatkérően mondott valamit a 
növendékek munkáiról, s lehetőleg csak a jót említette. Ha talált a képemen egy 
négyzetcentimétert, ami jó volt, akkor azt megdicsérte, s a többiről hallgatott. Ő volt 
Burghardt mester, a méltatlanul elfelejtett jó, késő-impresszionista festő. Munkáimat 
korrigálva gyakran mondta: ’Maga nagyon tehetséges. Maga soha ne nősüljön meg és soha 
ne legyen rajztanár!’ Gondolom, másoknak is ezt mondta... Jó tíz évvel később, 1955 körül, 
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amikorra egy egészen más világba jutottunk, ő a főiskoláról kiűzött tanár, én meg a színházi 
munkámból elbocsátott fiatal festő, szívesen jártunk együtt tájképet festeni. Akkor kezdtem 
őt igazán tisztelni tudásáért, művészi moráljáért. 

Közben mi állandóan figyeltük a Szőnyi osztály munkáját, tevékenységét. A 
szünetekben néha besurrantunk hallgatózni, néha még a mestert is hallottuk, máskor csak a 
készülő munkákat néztük végig, és kifaggattuk a barátainkat, hogy mit mondott azokról 
Szőnyi. Tanulságos volt. Ilyen indirekt módon Szőnyitől nagyon sokat tanultam, később 
szintén, amikor negyedéves koromban tanársegéd lettem Elekfinél, aki ugyancsak Szőnyi 
festői vonalát képviselte.”). 

Talán észre sem veszi Bod László, egykettőre visszakanyarodik Karcaghoz. 
Mintha kapva kapna a legelső kósza gondolaton is, hogy szülővárosáról beszéljen. 
Most az első megbízása ad erre alkalmat. („1942 körül kaptam otthon egy megtisztelő 
feladatot: freskót kellett festenem a Heim Béla féle kocsma falára, szemben a kultúrpalotával. 
Hosszú, nagy falfelületet kellett telefestenem. Terveztem ide egy karcagi vásári jelenetet, 
úgy, hogy a kép alsó vonala körülbelül két méter magasan lehetett, hogy a talponállóban 
ácsorgó emberek ne takarják a képet, ami egyébként felért a mennyezetig. Hát ez hatalmas 
feladat volt! Egyedül lefesteni egy ekkora falfelületet!... Az ambíció nem hiányzott, bátorság 
is akadt, csakhogy még főiskolás voltam. Az egyik osztálytársamat, Kovács Emilt (aki 
később Venezuelába került), meghívtam, s ketten nekiláttunk. Úgy tudom, az lett a freskó 
sorsa, hogy évek múlva lefestették, lemázolták vagy leverték. Nem nagy veszteség a magyar 
művészet története szempontjából, de elpusztításának az indoklása bosszantott. Ugyanis a 
kofák, árusok, állatok, léggömbök meg a körhinta mellett festettem két csendőrt is, hiszen 
hozzátartoztak a vásárokhoz, ott sétáltak, ügyeltek a rendre. Persze, a háború után a 
csendőröket el kellett tüntetni, meg is ideologizálták, miért. Nem baj. Azt azonban 
sajnálom, hogy nem készült róla reprodukció. Vázlatot sem készítettem hozzá, mert csak 
úgy ’nekifutásból’ festettük.”). 

Talán szerencséje volt az ifjú karcagi festőnövendéknek, hogy nem markáns, 
nagy mestereknél tanult: nem járt úgy, mint néhány társa a főiskolán. 

(„Közben Aba-Novák is főiskolai tanár lett, aki szinte berobbant oda, nagy vihart 
kavart, hirtelen mindenki az ő osztályába akart menni, mert sokan vonzódtak ehhez a 
nagyon sikeres, attraktív festészethez. Aba-Novák festészete roppant markáns, igen 
könnyen el lehetett csúszni egy tanítványnak a külsőségek felé. Sokan így jártak a 
növendékei közül, de aki ki tudta vonni magát a hatása alól, jó festő lett. Sajnos, Aba-Novák 
hamar meghalt.”). 

Persze, a főiskolai tanárokon kívül más hatások is érték Bod Lászlót és 
főiskolás társait. Állandóan kiállításokra jártak, mindent megnéztek, amit lehetett, 
még azt is, amit nem nagyon ajánlott nekik az iskola. Ki tudja, mit indított el egy 
fiatal emberben egy akkor látott Barcsay kiállítás? A főiskolán Bod László a 
németalföldi festőkre vagy Degas művészetére rezonál, Brueghel és Rembrandt 
festészetéért lelkesedik, a századelő modern törekvéseivel ismerkedik. Titokban 
megnézte Derkovits rajzait, amelyek a főiskola pincéjében voltak kevésbé 
hozzáférhető helyen, mert akkoriban például a Dózsa sorozata politikailag nem 
volt ajánlott. Bod László látta Csontváry képeit, amiket nem állítottak ki, még nem 
voltak publikálva, és szó sem esett róluk az oktatásban. („Amikor a főiskolára jártam, 
a háború már javában folyt, s politikai okokból eléggé el volt zárva előlünk a túloldalon 
állók, például a franciák művészete. Voltak politikai propaganda jellegű kiállítások is, amiket 
az ifjúság is elutasított, vagy kinevetett. A heroikus, ugyanakkor üres náci művek 
nevetségesen plakát-ízűek voltak, az olaszok is bemutatták a Duce művészeit, s bár ezek jobb 
tradíciókból indultak el, nem volt sikerük. Azokat a művészeket, akiket a náci kultúrpolitika 
’elfajzottaknak’ bélyegzett, mi szerettük, hazánkban ezeket szabad volt kiállítani, elismerni, 
és reprodukciós könyveiket árulták a könyvesboltok. Dolgozott a főiskolán egy francia 
nyelvtanár, aki nagy szószólója volt a francia kultúrának, mi sokat tanultunk tőle. Ennek az 
embernek nehézségei támadtak 1944-től a németek miatt, később Rákosiék is vagy 
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kiutasították vagy lecsukták. Azt tudom, hogy a nyolcvanas években még élt, és emlegette 
magyarországi pályafutását... A főiskolán nem nagyon voltak elvakult, stupid, nácirajongó 
emberek, viszont volt egy baloldali társaság: Kurucz Dezső István, aztán Z. Gács Gyuri, aki 
a francia tanár szellemi köréhez tartozott, de szerteágazó kapcsolatokat tartott fenn az 
illegális kommunista értelmiséggel. Nagyváradról jött a főiskolára Erdős Tibor, aki idősebb 
volt egy pár évvel, mint mi. Ő határozott, kemény kommunista volt, aki megpróbálta 
befolyásolni a többiek gondolkodását. A főiskolán működött egy grafikai osztály. Vezetője 
Varga Nándor Lajos, jó magyar ember. Rendkívül erős kapcsolatai voltak, főleg az 
angolokkal. Tiszteletbeli tagja volt mindenféle angol társaságnak, szerepelt az angol 
lexikonban is, mint jó magyar művész. Rajta keresztül is kitekinthettünk a világba. Nagyon 
tiszteltük őt. Ezermester volt. Megírta a fametszetről szóló könyvét, ő maga készítette az 
illusztrációkat, a szöveget maga szedte ki a főiskola nyomdájában, ő nyomtatta, egyedül a 
könyvkötési munkát végezte más. Nekem sikerült egy példányt megvennem, dedikáltattam, 
ma már ez könyvritkaságnak számít. Varga Nándor Lajos osztályán voltak olyan emberek, 
akiket nem vettek fel a főiskolára, de bejárhattak tanulni. Volt közöttük egy angol kislány, 
akinek édesanyja, a híres Kerpely kvartett tagjának volt a felesége. Nem is angol volt az 
asszony, hanem ír. Ezzel az angol-ír kislánnyal nagyon jóban voltunk, s rajta keresztül 
hozzájutottunk sokféle nyugati információhoz. Tőle kaptam néhány Rilke kötetet a híres 
Insel-Bücherei sorozatból, azóta is gyűjtöm az Insel könyvecskéket. És az ír kislány 
veresszeplős, pisze orrára emlékezem... Hát ez a sokfelől jött hatás mind befolyásolta az 
embert. De az alapvető mégiscsak az impresszionizmus volt, amit tanítottak nekem, s így a 
természetábrázolásnak a kérdéseit próbáltam a természetben kibogarászni. Nálam ez volt 
akkor a festés természetes módja. A szőnyisták már egy átírtabb természet utáni festészetet 
műveltek. Az Aba-Novák osztálya egy dekoratívabb festészeti úton járt... Abban az időben 
jelentős mester volt a főiskolán Rudnay, akit emberileg is tiszteltünk a kiállásáért, a nyakas 
kurucságáért. Nagyon szerették a növendékei a szellemes, ösztönző korrektúráért. Nem is 
biztos, hogy a művekről beszélt! Ha a növendék reménytelenül gyenge munkát tett a mester 
elé, akkor például arról beszélt, hogyan kell jó töltött káposztát főzni, esetleg az ő 
gyermekkorában még létező betyárvilágról. Azért ezekről a témákról valahogy mindig 
visszakanyarodott a művészet kérdéseihez. Sajnos, én őt ritkán hallgathattam, mert nem ő 
volt a mesterem... A főiskolai tanárok egy része egyébként nem volt jelentős festő, őket ilyen-
olyan társadalmi kapcsolatok alapján nevezték ki, de egy-két kivétellel mind mélyen 
humanista volt. 1945 után elhurcoltak egyet, kiüldöztek sokat közülük.”). 

Bod László és a többi növendék nyaranta művésztelepeken dolgozott. A 
karcagi festőnövendék három nyáron át Miskolcon festett, tájképeket csinált és egy 
modellt a természetben próbált megörökíteni a többiekkel együtt, tehát az 
impresszionista program szerint dolgoztak. 

(„Szerettünk festeni az Avas hegy romantikus görbe utcáin, a borospincék 
világában, ahol a miskolci polgárok délutánonként borozgattak, a virsliárusok kínálták 
illatos árujukat, egy-két cigány is került a pincék előtti pici kertek asztalai mellé... De 
minket sohasem hívtak be, mi csak az illatokat szippanthattuk sóvárogva.”). 
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„Nagybányai vázlat 1994-ből” 

1942 nyarát a nagybányai művésztelepen töltötte, ahol még az akkori 
nagybányai nagyok is dolgoztak, akik azért nem nagyon álltak szóba holmi 
főiskolásokkal. 

(„De mi főiskolások sem nagyon kerestük az ő kegyüket. Kiaszott, letarolt 
virágoskert volt akkor már a híres telep, a mi szemünkben. Másképp akartunk festeni, nem 
olyanokat, amilyenek a város cukrászdáiban, kocsmáiban láttunk lógni a falon, ki nem 
fizetett cehhek fejében otthagyva a festők által. Egy iskolában laktunk, vaságyat és 
szalmazsákot kaptunk fekhelyül, s jártunk festeni a Zazar partjára. Köztünk volt a még 
gimnazista, nagyon tehetséges és bohém Jánossy Ferenc. A talponállók, pecsenyesütők és 
cigány lányok nagy ismerője volt. Festéskor az ecsetet hanyagul a csupasz hasára törölte. 
Amikor már vastag rétegben száradt a bőrén a zöldes-barnás, förtelmes paletta-kosz, 
elvittük a fürdőbe lecsutakolni. De oda nem engedték be, azt hitték, valami csúf bőrbaja 
van... Később rátört az ukrán betegség, lázasan, félholtan tettem fel a pesti vonatra. Otthon 
felépült, élete során sok kalandja volt. Korán meghalt, jó műveket és groteszk anekdotákat 
hagyott ránk. Az a járvány engemet is leterített, félholtan jöttem haza Karcagra 
anyámhoz.”). 

Bod László 1943-ban kapott egy székelyföldi ösztöndíjat Koffán Károly 
grafikussal, Durai Tibor és Veress Pál festővel együtt. Veress Pál székely 
származású, unitárius, akinek az édesapja pesten volt egyetemi tanár, s aki nagyon 
közel érezte magát a székelységhez. Koffán Károly öregebb volt náluk, akkor jött 
haza Párizsból egy hosszabb kinti tartózkodás után. Durai Tibor Aba-Nováknak 
volt a növendéke, de nem a főiskolán, hanem a mester műtermében. 
(„Szétszóródtunk a hegyekben. Mi Pálpatakára mentünk, a havasra, ami Korond fölött van. 
Veress Palival rajzoltuk az embereket és a tájat. Nagyokat koplaltunk, mert húst nem 
lehetett kapni, s kenyeret is alig. Aztán csatlakozott hozzánk Benczédy Sándor 
szobrászművész, aki később kezdett tanulni, idősebb volt nálunk. Egyébként unitárius 
tanító volt. Veress Palival egy székely családnál laktunk faházban, Benczédy pedig az 
iskolában. Nagyon irigyeltem őt, mint szobrászt: minden kőben meglátott egy szobrot. 
Felemelt egy útjába akadt kerek követ, hogy na ez jó lesz egy öregasszonyfejnek. Vitte a 
hóna alatt az iskolába, már faragta is. Nagyon ígéretes szobrásznak indult.”). 
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1944 nyarán, amikor már a németek bent voltak az országban, Varga 
Nándor Lajos talált egy üres kastélyt Rimaszombat mellett, Felsőbalog faluban. Itt 
rendeztek be egy művésztelepet. Bod Lászlóék kevéske ösztöndíjat kaptak a 
főiskolától, beköltöztek a kastélyba vagy húszan és munkához láttak. Akadt 
közöttük már érettebben festő ember, például Moldován István, aki már kialakult 
festői világgal rendelkezett. Eljöttek a kastélyba Varga Nándor Lajos főiskolásoknál 
idősebb barátai is, az ő munkáikat is nézegették Bod Lászlóék – elég kritikusan. 
(„A kastély a falu fölött volt. Az ősparknak a túlsó végén állt egy erdészház, abban lakott 
Laci bácsi, az erdész, két dundi lányával, akik közül az egyiket feleségül vette az egyik 
kollégám, Seres János. Ott ismerkedtek meg, nagy esküvőt rendeztek, azóta is együtt élnek. 
Én is ott találkoztam először Bantus Adriennel, majdani feleségemmel. Bejártunk az erdőbe, 
ahol fehér szarvasok éltek. Farkas András barátunk egyszer egy tisztáson megpillantott egy 
akkor született szarvasbocit, az avarban ült, gyenge volt még lábra állni. Andris 
megilletődve kezdte lefesteni a kis pettyes, vereses hátú állatot. Csend volt körülötte. Egy 
halk neszre hátranézett: mögötte az anya és a többi szarvas leste őt és a borjút. Lassan 
közeledtek feléje. Iszkolnia kellett, de a festményt boldogan hozta haza, s dicsekedett vele. 
Na, annak az erdészháznak a túlsó oldala már szlovák terület volt. A szlovák partizánok 
jártak Laci bácsi házához jó pálinkáért és finom falatokért. Jóban voltak. Mi is barátságba 
kerültünk a partizánokkal néhányan. Tudták, hogy ott vagyunk, találkoztunk is velük néha, 
tisztában voltak vele, hogy mi is várjuk a németek távozását, nemcsak ők. A kastély 
udvarára viszont betelepítettek magyar határvadászokat, akik gyanakodva figyelték a 
mozgásunkat, kapcsolatainkat. Tulajdonképpen nem csoda. Itt volt velünk sok olyan 
kolléga, aki politikai vagy faji üldözöttként itt várhatta ki a fenyegető veszedelem elmúlását. 
Hiszen ez a telep ezért is alakult meg, a résztvevők listáját ilyen szempontok szerint 
állította össze Varga tanár úr és tanársegédje, Erdős Tibor, aki maga is illegális 
kommunista volt. Közöttünk nyugodtan élhettek, dolgoztak és együtt tervezgettük a háború 
utáni életünk feladatait. A falubeliek is befogadtak bennünket, meghívtak vacsorára, a 
gyümölcsösbe, vagy csépléskor segíteni. Olvasott, művelt magyar parasztok voltak, jól 
ismerték íróinkat. Vasárnaponként ott voltunk a református templomban, megilletődve 
hallgattuk a lelkész jeremiádjait, a XC. zsoltárt együtt énekelték velünk az ateista és a 
Dávid-hitű társaink. A háború utolsó, legmocskosabb hónapjai közelegtek felénk. Mi alig 
tudtunk valamit arról, hogy milyen tengernyi szenvedés zúdult a tőlünk keletebbre élő 
emberekre, a kárpátaljai és észak-erdélyi magyarokra is. Nem volt újság, rádió. Esténként a 
kastély teraszán Beethovent hallgattunk lemezről, felettünk dübörögve szálltak az amerikai 
bombázók Miskolc irányába, a horizonton néha láttuk a sötét ég alján a vörös jeleket, az égő 
városok fényeit. Furcsa nyár volt. Éreztük, hogy valami véget ért, csak nem sejtettük: 
mikor, hogyan, és hogy mi lesz a folytatás. Csak azt tudtuk, hogy valami másnak kell 
jönnie. A történelem hamarosan átrobogott rajtunk. Én szeptember végén visszatértem 
Pestre, a főiskolán készülődtünk az új tanévre, tanársegéd voltam, ott kellett lennem. 
Bejártam ösztöndíjasként Rév István bábszínházába. Az egyetemre is beiratkoztam, a 
második szemeszterre, műtörténetet és néprajzot tanultam. Októberben véget ért tarka 
diákéletem, a főiskola már nem tudott oltalmazni, elvittek katonának.”). 

Bod László berukkolt, s a haditudósítókhoz került újoncnak. Voltak ott 
festők, grafikusok, szobrászok (Búza Barna szobrász, Burián László portréfestő), 
cigányzenészek is. Ez egy meglehetősen protekciós helynek számított a 
katonaságnál, az ott lévőket megkímélték a harcoktól. Ezzel együtt persze a rendes 
ellátástól is megkímélték őket. Még mundért sem kaptak az egyetlen katonasapkán 
kívül, civilben járkáltak, majd csak karácsony táján jutottak egyenruhához, de 
fegyvert még akkor sem adtak nekik. Nyilván nem volt. Csepregre vitték a 
társaságot, ahol egy volt zárdában várták, hogy vége legyen a háborúnak. („Nem 
csináltunk semmit egészen addig, amíg egyszer meg nem jelent az akkori hadügyminiszter, 
a nyilas Beregfy. A szemlén megkérdezte rólunk, hogy miféle banda ez. Mondták, hogy 
haditudósítók. Jó, akkor holnap kimennek a frontra, mert minden katonára szükség van, 
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mondta a miniszter. Minket addig legföljebb a tisztek vadászatához vezényeltek ki 
hajtónak.”). 

Aztán valahogy mégsem vitték a frontra Bod Lászlót és társait. Ő maga 
bekerült a szombathelyi kórházba, mert ki kellett vágni a farán lévő furunkulust, 
amit bizonyára a hulláról leszedett s vele felvetetett katonai egyenruha idézett elő. 
Mire visszament, addigra újonctársai elszéledtek valamerre. („Egy nap parancsba 
kaptam, hogy el kell mennem Bécsbe, egy ottani nyomdába, holmi propaganda-anyagot 
leadni, s megvárni a kinyomott anyagot, visszavinni. Első utam külföldre! Egy ismerős 
csepregi család megkért, hogy vigyek egy disznótoros csomagot magammal. Bécsben van 
férjnél az egyik lányuk, örülni fog a kóstolónak. Első utam hozzájuk vezetett. A férj osztrák 
rendőrőrmester volt. Nagy barátsággal fogadtak, együtt vacsoráztunk és még óvatosan 
politizálgattunk is. Este későn már nem engedtek el, ott marasztaltak éjszakai szállásra. 
Reggel későn ébredtem, jó volt végre kényelmes, polgári ágyban aludni. A férj már elment 
szolgálatba. Két csúf katonabakancsom az ágyam előtt ragyogóra kisuvickolva! Az őrmester 
úr a közlegény bakancsát kipucolta... A nyomdában leadtam az anyagot. Legalább két hét 
kell a kinyomtatáshoz. No, addig minden megnézhetőt meg kell néznem Bécsben! A 
múzeumokból persze nem sokat lehetett látni, a bombázások miatt minden gondosan 
óvóhelyen elraktározva. Jött is a bombázás, az a híres februári, amikor a Szent István 
templom is megsérült. Pokol volt az a bécsi éjszakám. Másnap romok és égő házak között 
találkoztam két karcagi ismerőssel: két munkaszolgálatos, az egyik cipőkereskedő volt 
Karcagon. A bombák áldozatait kellett nekik a romok alól kiásni. A pokol közepén is egy 
mosolygós perc: Karcagra emlékezhettünk. Egyikőnk sem tudott semmit az otthoniakról. 
Megígértük egymásnak: aki előbb hazakerül, hírt visz a másik családjának. Ők ezt meg is 
tették, én később vetődtem haza.... A nyomda a nyomtatnivalókkal mindenestül porig 
bombázódott...”) 

A haditudósítóknál lévő három festő nyílt parancsot kért, ami azt jelentette, 
hogy ezzel, mint haditudósítók, szabadon közlekedhettek. („Két hónapra kértük a 
nyílt parancsot. Örömmel adták, csak menjünk a fenébe. Az volt a szándékunk, hogy 
lelépünk. Én Tihanyba kértem a nyílt parancsot, mert azt ismertem, s arra gondoltam, hogy 
át fogok menni a másik oldalra. Dengyel Tibi elment Kőszegre, befeküdt a kórházba, mint 
sebesült. Voltak ott ismerősei, orvos barátai. Mint sebesültet vitték a kórházzal nyugat felé. 
Aztán Belgiumba került, ahol jó nevű festő lett. A többször emlegetett Kovács Emil volt a 
legbátrabb, mert ő egyenesen Németországba kért egy nyílt parancsot, mondván, hogy 
mivel ő remekül karikatúrázik, a rajzaival deríti fel a háborúzók kedélyét. Ő jutott a 
legmesszebbre: Münchenben már találkozott az amerikaiakkal, s valamilyen úton-módon 
kikerült Dél-Amerikába, Venezuelába. Én viszont Tihanyból nem mentem át a másik 
oldalra, vagy azért, mert a Balaton nem volt befagyva, vagy pedig azért, mert lőttek 
odaátról. Én pedig még azt sem tudtam, hogyan kell elsütni a puskát, hiszen kiképzést sem 
kaptam.”). 

Végül Bod László visszament Csepregre, ahonnan rövidesen hajtották őket 
Ausztria felé. Ausztriában, hadifogságban volt a karcagi fiatalember, egy teljes 
hétig. („A történelem nagy pillanatai nem nélkülözik a humoros, groteszk epizódokat. 
Nagyon vártuk már, hogy az amerikaiak befussanak, s valami nagy összeölelkezéssel 
üdvözölhessük őket. Egy osztrák gazda tanyáján kaptunk szállást, a pajtában. A falusi 
fűszeres megkért, hogy két jó magyar lóval szekerezzek be a szomszéd városkába, az 
elosztóba, bolti áruért. Velem küldte bögyös szőke leányát is. Az úton esett az eső, 
bebújtunk a ponyva alá. Hideg volt, de mi kellemesen összemelegedtünk. Estére a boltos 
meghívott vacsorára és kérésemre tejberizst főzetett. A lánya meg éjszakára magához 
invitált, nagy titokban. A tejberizs anyám főztjére emlékeztetett, csak mi otthon nem 
tettünk rá annyi vajat, mint a boltosét. Jól belakmároztam, s a családtól elbúcsúzva a ház 
előtt vártam, amíg lefekszenek az öregek. Csillagos ég, hideg csillagfények, és a távolban 
tompa ágyúmoraj, ott már az amerikaiak lőttek. Aztán gyenge gyertyafénnyel jött a lány, 
szobájába vezetett és egy szép éjszaka ígérete szállt reánk. Azt a szót, hogy ’szeretlek’ ő már 
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tudta lengyelül, görögül és franciául, a faluban dolgoztatott hadifoglyoktól, Hitler tudta és 
engedélye nélkül. Magyarul is tanulgatta már, amikor éles fájdalom hasított a gyomromba: 
a sok éhezés után túl sok volt az olvadt vaj a tejberizsen. Ki kellett rohannom a házból... 
Aztán mikor a gyomrom megkönnyebbült, s újra embernek éreztem magamat, mentem 
volna én nagyon is vissza a lányszobába, de már nem engedtek be. Megsértődött a leány. 
Hajnalig dideregtem a szállásom bezárt kapui előtt, egy hordóba bújva próbáltam valami 
meleget találni, elgémberedve. Reggel keresnek a társaim: itt vannak a jenkik, menjek 
tolmácskodni. A falu közepén álltak a jeepek, rágógumizva a jenkik, nagy sisakban és térdig 
kamásniba olyan furcsa arányúaknak látszottak, mint a marslakók. A boltos lánya ablakából 
egy jenki hadnagy hajolt ki. Új nyelvóra kezdődött... Felszabadultunk. Foglyok lettünk. A 
jenki hadnagy szól nekem, hogy küldjem a legénységieket a szállásukra a holmijukért, addig 
a tisztek maradjanak ott – ahány katona nem jön vissza, annyi tisztet főbelőnek. 
Mindnyájan visszajöttek, ezután mehettek a tisztek is a cuccért, őértük a legénységiek 
feleltek hasonló megtorlással fenyegetetten. Ekkor kicsit aggódtam, hogy valamelyik tiszt 
meglép. De hát rámbízta a hadnagy a létszám ellenőrzését, s én jelentettem, hogy persze, 
valamennyi visszajött. Még útközben találtam egy eldobott, üres pisztolytáskát. Sosem volt 
ilyenem. Abba raktam fogkefét, zsebkendőt és egy mini akvarell-készletet, hogy ha 
bármilyen körülmények közé jutok, ezeket ne nélkülözzem. A hadnagy elkérte, pedig 
mondtam, hogy nincs benne fegyver. Elvette, undorral kiszórta belőle tartalmát, a lábam 
elé. Katonái röhögtek, én pironkodtam. Gúnyosan kérdezték: a magyarok ilyen fegyverrel 
harcoltak?… 

Néhány fegyveres katona hajtott bennünket Ried városa felé. Egy őrmester mellett 
kellett mennem, aki néha megállította a foglyokat, hogy dolgukat elvégezhessék. ’De szökés 
ne legyen, mert kivégzés lesz!’ Közben pedig előszedte a családi fotóit, és mutogatta nekem 
szép felesége, gyereke képeit. Mint egy honvágyas turista. Útközben talált két lengyelt, akik 
egy zabrált autót javítgattak. Akkor már a németek által odahurcolt, kényszermunkás 
idegenek elkezdték a fosztogatást. Elzavarta a fiúkat, s a kocsira ültette két öreg, fáradt 
katonánkat, meg felrakatta a nehezebb csomagokat. Az enyémet is. Egy jenki vezette az 
autót a városig. Ott magára hagyta, a városban fosztogatók leverték a két öreget, minden 
holmit szétszedtek, elvittek vagy összetapostak. Egy idős újságíró társunk műfogsorát 
siratta, a csomagjában volt, valaki rálépett, összetörten hevert a porban. Estére egy 
kaszárnyába tereltek minket. A magyarokat a szobákba, a hozzánk csapódó németeket az 
udvarra. Az épületben még szolgálatban voltak német konyhás lányok. Főzettünk velük 
vacsorát. Tejberizst. De vajat én nem kértem hozzá... Másnap aztán kivittek egy nagy rétre, 
addigra volt már vagy ezer magyar és több ezer német fogoly, a néger katonák állították a 
cölöpöket s húzták körénk a szögesdrótot. Őrtorony is épült, géppuskával. 

Keserves napokat töltöttünk a sáros földön ülve. Se étel, se ital. Eső viszont volt. 
Sok. Az amerikai utasításait nekem mondták, tisztjeink jórészt németül sem tudtak. Nekem 
volt két csont-csillagom, tizedes lettem még Csepregen, ahol a körletünkben a tisztiszolga 
szakaszvezető volt. Hogy ne legyen túl komikus a helyzet, adtak két csillagot. No, amikor a 
jenkikkel kellett valamit elintézni, a tisztek két csillagomra nézve így szólítottak: 
’Főhadnagy úr, kérlek!...’”). 
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„A Roithinger család háza Tummeltshamban, ahol otthonra találtam a fogolytábor után 

(1945.)” 

Pár nap múlva a magyar katonákat kiadták munkára az osztrák 
parasztokhoz. A németek akkor még maradtak a lágerben, majd őket is elengedték, 
kivéve az SS katonákat. Bod László is egy osztrák parasztnál dolgozott, s a 
segítségért élelmet kapott. Itt elkezdett festeni, készített egy Madonna-képet a 
család kislányáról. Búza Barna szobrászművésznek is segített, német tudását 
kihasználva szerzett neki szállást, műhelyt és fát, faraghatta a szobrokat. Búza 
Barna csinált egy Krisztus korpuszt és egy Mária domborművet. Az alkotásokat a 
vendéglátó osztrák paraszt családnak ajándékozták, akik felajánlották a 
templomnak, kérve, hogy három katonafiuk, akikről semmit sem tudtak, élve 
hazakerüljön. Ünnepélyesen fel is szentelték az alkotásokat. Ott vannak egy 
Tummeltsham nevű település templomában. A két művész arról azért bölcsen 
hallgatott, hogy ők mindketten kálvinisták, nem akarták, hogy ez a tény esetleg 
bonyodalmakat okozzon. Ezt a háziak is kérték. 

(„Egyik katonatársam a háború előtt Hollywoodban volt filmrendező, amikor 
hazalátogatott, behívták a haditudósítókhoz. Most velünk együtt várta, hogy újra 
kiutazhasson. Ő ajánlott be az amikhoz – akkor már így hívták az amerikai katonákat –, 
azok felfogadtak forgalmi és egyéb táblák festésére. Nem szerettem a betűírást, közben 
rajzolgattam a katonafejeket. Meglátta ezt az őrmester, megkérdezte, hogy le tudnám-e 
festeni netán Truman elnököt is? Le én, csak anyagot adjanak hozzá. Gondosan, 
akkurátusan kezdtem a portrét, rossz festékkel. Előbb az elnök szemüvegét festettem meg, a 
fej többi része csak körvonalakban volt. Úgy is maradt, mert az őrmester szaladt a 
főhadnagyhoz lelkesen, hogy jöjjön, nézze meg ezt a ’remekművet’. Jött is, félretétette az 
elnököt és magát festette meg velem. Aztán a százados, majd az őrnagy ült modellt... Több 
útjelzőt nem kellett festenem. Párizsból hozattak futárral finom művészfestéket. Még ma is 
van belőle, emlékbe eltéve. Festettem egyszer egy kisméretű hármasoltárt, egy triptichont. 
Arra jött egy lutheránus amerikai tábori lelkész, C. A. Olsson, aki ’felfedezett’ engem. 
Mindjárt ki is faggatott művészettörténeti ismereteimről, s kiderült, tényleg tájékozott 
vagyok ezen a téren. Beajánlott egy amerikai tábornoknak, hogy festesse meg velem a 
portréját. C. I. Lanhamnek, leendő portrémodellemnek nagyon meleg szavakkal ajánlhatott 
be engem – érdemtelenül –, mert igen barátságos meghívást kaptam tőle, hogy keressem fel 
Riedben, a parancsnoki villában. A magyar bakaruhámat igyekeztem ’civil’-izálni 
kölcsönkért zakóval, cipővel. Hónom alatt a festőkészlettel jelentkeztem a kapunál strázsáló 
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termetes őröknél. Azok tisztelegtek, bebocsátottak a generálishoz. Alacsony, soványka ember 
volt, az arca nem különösebben ’festői’. Baráti beszélgetésbe kezdtünk, s én igyekeztem a 
hazámat méltó módon képviselni. Ő most látott életében először magyart, én pedig először 
láttam amerikai tábornokot. A háború előtt Párizsban volt diplomata, meglepően tájékozott 
volt európai kérdésekben, sőt a magyarokról is sokat tudott. Csak azt nem, hogy mi a 
különbség a ’hungarian’ és a magyar között. A Vaskapu szabályozásról, Széchenyi 
szerepéről is hallott. ’Mr. Bod, talán inna egy kávét?’ – kérdezte, aztán a csicskása betolt 
egy zsúrkocsit, amin a kávén kívül rengeteg csemegézni való finomság tornyosult. 
Kávézgattunk, én eszegettem is, közben családi fotóit terítette elém. Szép fekete tacskója a 
lábánál ült. Mondta, hogy ez az ő hadizsákmánya, valahol Németországban találta a 
gazdátlan jószágot, s el is nevezte Lili Marlennek. Figyeltem az arcát, nagyon jó portrét 
akartam róla készíteni, de csak egy vázlatra futotta az időből. Este lett. ’Késő van’, mondta, 
’most már ne menjen ki a szállására, mert a katonáim még lelőnék, hiszen kijárási tilalom 
van. A futárszoba üres, mára már nem várok oda futárt. Aludjon ott, holnapra készíttetek 
egy szobát magának a manzárdon’. Az amerikai tisztek étkezőjébe vittek ebédelni másnap a 
generális fekete kocsiján, amin két oldalt lobogott a rangját jelző zászló. A sofőr mellett a 
szárnysegéd – egy főhadnagy –, én pedig hátul ültem kicsit fonáknak érezve ezt a helyzetet. 
Az aztán már vígjátéki jelenet volt, amikor az utcán jövő-menő katonák szép szabályosan 
tisztelegtek nekem, aki ott ültem, ahol a generális szokott. Én leereszkedően 
visszaintegettem nekik, remélve, hogy nem veszik észre tévedésüket... A háború még nem 
ért véget Keleten, a leendő portrémodellem Japánba ment, de előbb engemet átvitetett 
Linzbe. Az ottani amerikai tisztek szállója mellett egy lebombázott ház konyhájában 
szállásoltak el. A portréfestés ezúttal elmaradt, de egy üveg whiskyt küldött 
születésnapomra. Negyedévszázados lettem. 

Linz érdekes, nyüzsgő életet élt. Ott volt vége az amerikai övezetnek, a Duna túlsó 
partján szovjet tábortüzek égtek esténként, a mellettük ülő katonák melankólikus, szép orosz 
dalokat énekeltek. Valami nagyon-nagyon távoli világ volt ott: Európa közepe táján a 
messzi Kelet fiainak honvágya áradt a bús dalokból. A Duna innenső partján is egy 
merőben más, távoli világ fiai nyüzsögtek, az amerikaiak, az ő honvágyukat a délutáni 
katonazenekari térzenék feledtették, tüzes jazz ritmusokat, jitterbog és slowfox táncdalokat 
játszva. A katonai közlekedési rendőr az utcai kereszteződésbe cipelt nagy bőrfotelban ülve 
irányította a jeepeket. A mi európai szemünknek ez is szokatlan volt, nem katonás, ahogy a 
gumitalpú bakancsaik sem ’katonás’ járást kopogtak. Még az illatok is szokatlanok voltak: 
amolyan rágógumis, émelyítő illat, szagos szappannal, hajlakkal keveredett igazi 
benzinszag és a tiszti konyháról áradó fahéj, igazi bors és igazi rántottcsirke illat. Humoros 
dekorációkat festettem az áruházukba, mulatóikba, klubjukba. Aztán felkértek, hogy legyek 
művészeti vezetője az I and E Section által szervezett iskolának.”). Ez olyan iskola volt, 
ahol azok a katonák tanulhattak, akik abbahagyták tanulmányaikat a katonai 
szolgálat miatt. Ebben az iskolában a matematikától az újságírásig mindenfélét 
tanítottak. Bod László is megszervezte a maga „tanszékét”, egy művészeti stúdiót. 
Ő állította össze a modelltárgyakat, kölcsönkért az egyik linzi gimnáziumból 
koponyát, köcsögöt, kockát, hengert... („Pontosan olyan tárgyak voltak ott is, mint a 
karcagi gimnáziumban. Csak a köcsögről hiányoztak a karcagi motívumok. Mikor beléptem 
abba a linzi rajzszertárba, otthon éreztem magam. 

Ebben az idegen világban, honvágytól gyötörten, néhány barátra mégis szert 
tehettem az amerikai katonák között, meg egy-két linzi család körében. De az elhagyott 
haza, a Karcagon maradt családom, – amelyről semmi hírt sem kaptam, – nagyon 
hiányzott. És vágytam vissza a főiskolai életbe, a boldog ifjúságom világába, az ottani 
barátaim és tanáraim társaságába. És akkor, véletlenül találkoztam Bartus Adrienn 
kisasszonnyal Linz főutcáján. Őt még 44 nyarán ismertem meg, a felsőbalogi 
művésztelepen. Miskolcról jött ebbe a faluba, a bombázások elől, rokonaihoz. Mi 
művésznövendékek hamar befogadtuk magunk közé, hiszen szemrevaló molettke és értelmes 
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leány volt. Több kollégám is sertepertélt körülötte, nagy buzgalommal. Én nem, mert akkor 
éppen vőlegény voltam, – átmenetileg. 

Ez az én vőlegénységem groteszk kis epizód volt az életemben. Csak annyit erről, 
hogy 43 telén egy bölcsész-teadélutánon megismerkedett velem egy ambiciózus egyetemista 
lány, méltóságos szülők gyermeke. Imponált neki, hogy én tanársegéd voltam a főiskolán, 
nem tudta még akkor, hogy ez nem olyan tanársegédség, mint az egyetemi, – ez nem járt 
jövedelemmel. Addig-addig győzködte szüleit, amíg bele nem egyeztek az eljegyzésbe. Én is 
belementem ebbe a játékba, hiszen soha nem voltam még vőlegény, kíváncsi voltam arra, 
hogy milyen is az, minden esetre a magam kis plebejusi, náci-utáló véleményemet 
igyekeztem átadni neki. Ám hamarosan visszaküldte a jegygyűrűt azzal, hogy túlságosan 
barbár vagyok az ő köreihez képest. Szégyelltem magamat, meg bosszús is voltam. 
Kimentem a Láposi néniék karcagi tanyájára egyszerű, nagyszerű emberek közelségét 
keresni. 

A karcagi tanyáról visszatértem a felsőbalogi 
művésztelepre, ahol többen vártak: főiskolás társaim 
barátsággal, Adrienn szeretettel. Én katonaként 
kikerültem Ausztriába, Adrienn pedig 
menekültként ugyanoda. A véletlen összehozott 
vele, megörültünk egymásnak. 1945, október 21-én, 
a linzi evangélikus templomban házasodtunk össze, 
fiatal feleségem beköltözött a ’konyhámba’.”). 

Leginkább az amerikai tisztek portréit 
festette Bod László. Meglepték őt, mert 
szerettek volna Európából hazavinni valami 
emléket, leginkább a saját festett ábrázatukat. 
(„Nagyon elsietett portrékat csináltam, mert nem 
volt elég időm. Ott volt velünk Burián Laci, aki már 
idősebb, ősz hajú festő volt, legalább ötven éves: 
itthon már befutott, elismert, keresett festő volt a 
jobb úri körökben. Fantasztikusan tudott portrét 
festeni. Ő Karlovszkynál tanult, aki híres volt 
fényképszerű realizmussal festett portréiról. Mi 

fiatalok ezt nem szerettük, de a technikai tudást nem lehetett elvitatni. A tanítványa, 
Burián Laci biztos ízléssel festett, tanultam is sokat tőle. Az amerikai katonatiszteken 
minden ruhadarab keki színű volt, a nyakkendő, az ing, minden... De ő ebből az unalmas, 
randa színből olyan festői hatásokat tudott kihozni a portrékon, hogy mindenki bámulta. 
Hamar kiragadták közülünk Buriánt, elvitték Párizsba. Autót kapott akkor, amikor még 
cipő sem volt a boltokban. Ott is maradt Párizsban... 

A tanítványaim kedveltek. A többség velem egykorú fiú volt, néhány igen tehetséges. 
Én akkor voltam ifjú házas, jártak hozzánk kávét inni, kicsit családtagnak lenni. Volt kubai, 
mexikói, sőt magyar származású is köztük, a legragaszkodóbb a félindián arizónai Clyd E. 
Baker volt. Az édesanyjának megírta, hogy itt a távoli és vad háborús Európában békét, 
barátságot és szellemi irányítást talál nálunk. Egyik nap azzal a kedves hírrel jött, hogy 
szülei tudtával engem és feleségemet örökbe fogad, s otthont ad hazájában. Igen ám, de a 
feleségem éppen aznap járt a doktornál, aki gratulált: áldott állapotban van, ősszel szép 
gyermeket fog szülni. Bakernek megköszöntük a felkínált atyai szerepét, de nem akartuk, 
hogy mindjárt nagyapa is legyen. Mondtuk, gyermekünk ne legyen hontalan, ezért mielőbb 
hazatérünk. Bennünk a honvágy is égett. Baker is hazatért, megnősült. Első fiát rólam 
nevezte el. 

Az I and E Section vezető tisztje megbízott, hogy szerkesszem meg a divíziójuk 
háborús történetéről szóló dokumentációs könyvüket, illusztráljam, és a fotókat helyezzem 
el a szövegek közé. Kaptam egy szakajtónyi haditudósítói fényképet, a kiképzéstől a 
partraszállásig, az Ardennekben átélt nehéz napoktól a németországi menetelésig minden 

 
„Az egyhetes feleség (Linz)” 
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eseményről képet adtak ezek a kitűnő felvételek. Beválogattam egy olyan képet is, amely egy 
sebesülten tántorgó katonát ábrázol. Az arca csupa vér, két szanitéc támogatja. Megrázó 
kép. A könyv szerkesztői azonban lebeszéltek a kép publikálásáról, mondván, ne borzasszuk 
el a katonák anyukáit ilyen dokumentummal! 

Feleségemmel együtt jelentkeztünk egy ’hontalanokat’ hazatelepítő transzportba. 
Bennünket az Ebensee-i lágerben helyeztek el, ahol még szembesültünk az egykori 
koncentrációs tábor szörnyűségeinek nyomaival. Innen indultunk végre haza.”). 

 
„Az Ebensee-i tábor 1945-ben” 

Amikor 1946-ban Bod László hazajött Magyarországra, egyenesen Miskolcra 
ment tanárnak, mivel a felesége miskolci. A Tóth Pál Intézetnek lett a rajztanára, 
egy leánygimnáziumé és egy líceumé. A rajzon kívül még angolt is tanított, mert 
nem volt angoltanár, s ő egyébként is most jött az amerikaiaktól, gyakorolhatta a 
nyelvet eleget. Még a tanfelügyelő is elégedett volt Bod László munkájával. Az ifjú 
festő és Várady Sándor szobrászművész létrehozott Miskolcon egy szabadiskolát. 
(„Várady Sanyi miskolci születésű, évfolyamtársam volt a főiskolán. A háború után 
visszakerült Miskolcra, a művésztelepen lakott. Munkája nem volt, nagyokat koplalt. 
Karcagról hozatott egy fazekasmestert, bizonyos Moknács bácsit, aki a lányával beköltözött 
a művésztelepre, korongolta a köcsögöket, kiégették, kézikocsival vitték a piacra. 
Ugyanakkor Várady Sanyi nagyon jó plasztikákat csinált például kartonból, ilyeneket nála 
láttam először. Tehát nem adta fel a művészi tevékenységet sem, pedig a megélhetésért 
mindent el kellett vállalnia.”). A megalakult szabadiskolába sok diák és amatőr 
jelentkezett, akiket a két művész jó irányba tudott terelni. Ki is kerültek a kezük 
alól tehetséges emberek, olyanok, akik azóta már kollégák. Közben természetesen 
festett Bod László és tanított. („Az első tanári fizetésemet, amint megkaptam, rögtön a 
bábának kellett adni, mert aznap született a lányom.”). 

Akkoriban kezdtek szerveződni a népi kollégiumok. Bod László az egyik 
ilyen kollégium igazgatója lett, tíz-tizennégy éves gyerekek voltak a növendékei. A 
másfél esztendő alatt, amíg ezt vezette, csinált egy bábszínházat a diákjai számára. 
(„Érdekelt a bábszínház. Még a főiskola utolsó hónapjaiban felfigyeltem egy pályázati 
kiírásra, amely szerint lehetne foglalkozni a bábjátékkal úgy, hogy a kultuszminisztérium 
ad háromszáz pengő ösztöndíjat egy évre, képzést pedig a Podmaniczky utcai 
bábszínházban kapott volna az ember Rév Istvántól. Másfél-két hónapot töltöttem el Rév 
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Istvánnal, de akkor behívtak katonának. A színháza a háború után még működött egy 
darabig, aztán megszűnt. Én később sokszor hívtam őt, amikor bábtanfolyamot rendeztünk. 
Ekkor, 1948-ban, már a kultuszminisztériumban dolgoztam. Meghívtam előadni, pedig 
félős volt a dolog, mert az öregúr ideológiailag sok baklövést követett el, s akkor már nagyon 
kellett vigyázni minden szóra. Az esztétikáját se nagyon tudtuk elfogadni, de a szaktudása, 
a manuális képessége óriási volt.”). Bod László tehát Miskolcon létrehozta a maga 
bábszínházát, írta a darabokat, játszotta, rendezte, mindent csinált. Később Seres 
János festőművész és Várady Sándor is lelkes segítője lett. Így figyeltek fel rá, és 
felvitték az akkori Vallás és Közoktatási Minisztériumba, az Ortutay-féle 
minisztériumba előadónak. A bábjáték kérdéseivel kellett foglalkoznia, 
tanfolyamokat szerveznie, és a művészeti szabadiskolák ügyeit intéznie. („Hát 
akkor, 1948-ban, a minisztériumban, a Szabadművelődési Főosztályon az egész társaság 
Alexandriánus volt, azaz Karácsony Sándor híve, akiket a marxisták éppen igyekeztek 
kiszorítani. Hamarosan megszüntették ezt az egész minisztériumot. Jöttek Révaiék. Az 
Alexandriánusok pedig szétszóródtak.”). 

Egy esztendeig dolgozott Bod László a minisztériumban, akkor kinevezték 
az Állami Bábszínház igazgatójának 1949-ben. Az Állami Bábszínházat létre kellett 
hozni. Bod László a megadott lehetőségen kívül kapott egy helyiséget és egy 
névsort, amelyen az állt, kik azok a színészek, akiket áthozhat a bábszínházhoz. 
Előzőleg már működött egy színház a Paulay Ede utcában két évig, 
Mesebarlangnak hívták. A színészek és a zenészek közül Bod László átvitte 
szerveződő színházához a használható embereket. Berendeztette a színházat, 
csináltatott egy színpadot, s elindította a munkát, hogy aztán futószalagon jöjjenek 
az előadások. Amíg felkészültek és elkezdték a próbákat, nagyon nehéz időszak 
volt. Ezzel kezdődött az ifjú igazgató bábszínházi tevékenysége, s az írókkal való 
találkozásokkal folytatódott. Bod László 1949-1954-ig dolgozott az Állami 
Bábszínháznál, ezen idő alatt igen sok íróval találkozott. („A rossz írók dörömböltek 
nálunk és mindenféle kacatot ránk akartak sózni. Volt, akivel a Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja és a török császár című népmesét szerettem volna feldolgoztatni, de ámulatomra 
bevallotta, hogy nem ismeri ezt a legközismertebb mesét. A jó íróknál viszont mi 
dörömböltünk, hogy dolgozzanak nekünk, s valami szép, magvas darabot adhassunk elő.”). 
Így találkozott a kor nagy íróival, akikkel szerettek volna értékes és időtálló 
bábjáték irodalmat teremteni. („Tamási Áron, akit az akkori magyarországi 
’kultúrpolitika’ nem engedett dolgozni – a tetvek a sast megbénították röptében –, nálam 
mégis írhatott. 1951-ben Hont Ferenc, az Ifjúsági Színház igazgatója, akkori tekintélyes 
színházi szakember hívott telefonon. Itt járt nálam valaki, mondta, segíteni szeretnék rajta. 
Csakhogy itt nem lehet. Neked talán megengedik, hogy bemutass tőle egy mesejátékot. 
Mondta a nevét is: Tamási Áron. Kértem, hogy küldje át hozzám. Megilletődve fogadtam, ő 
azonban feloldotta a feszültséget. Letette a kalapját, kedvesen, szerényen rám mosolygott. 
Tamási Áronnak nem kellett elmagyaráznom a bábos műfajt. Ehhez is értett. Hamarosan 
hozta a művet, a Búbos vitéz című mesejátékot. Nagy élvezettel olvastam. A darabot be 
kellett adni véleményezésre a minisztériumba, a tíz tagú dramaturgiai tanácshoz. Nagy 
nehezen megadták az engedélyt. A tanácsban Major Tamással volt a legkevesebb baj. Lett 
engedély, ám a figyelmeztetés is megérkezett a minisztériumból: vigyázz, ez a Tamási egy 
rafinált góbé, nehogy átverjen! A mesejátékot nagy pompával rendeztük meg Farkas Ferenc 
zeneszerző és Köpeczi Bócz István díszlettervező közreműködésével. A bábokat jómagam 
terveztem, és a rendező is én voltam. 1952-ben mutattuk be a darabot. A bemutató előtti 
éjszakán nyilallt csak belém: ebből még nagy baj lehet! Mert ha valakinek a mesében 
gonoszkodó, népet sanyargató király és brutális segítői Rákosiékat juttatják az eszébe, 
márpedig ez eléggé kézenfekvő volt, akkor nagy botrány lesz! Azon az éjszakán Áron is 
álmatlankodhatott, mert nem jött be a délutáni sajtóbemutatóra, csak szép ifjú felesége, 
Alizka jött azzal, hogy Áron attól tart, netán ’félreértik’ a játék üzenetét. Hálistennek a 
mindenben ideológiai ellenséget szimatolókat is elbűvölte a gyönyörű szöveg és a játék. A 
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premieren sokan részt vettek, Illyés Gyula is ott volt. A bemutató után a klubesten Tamási 
elmondott egy anekdotát. Valahogy így szólt: Hát én is úgy jártam, mint Mózsi bácsi, aki 
találkozik a komájával, és elújságolja neki, hogy átment rajta a szekér. Ha átment, hogy 
állhatsz itt? – ámuldozik a koma. Úgy, hogy én a híd alatt aludtam, felelte Mózsi bácsi, a 
szekér meg a hídon ment. Ezt az anekdotát megtudták a minisztériumban, akkor figyeltek 
fel a Búbos vitéz ’veszélyességére’. Megüzenték nekem, hogy többé ilyen darabot meg ne 
próbáljak pártfogásba venni. Na igen, Áron pontosan tudta, mi ketyeg a darabban, hiszen 
tudatosan írta bele. Hála Istennek, nem volt semmi baj, a sajtó elég jól fogadta. A közönség 
szintén. Nagy sikere lett a Búbos vitéznek. 

 
„Tamási Áronnal a Bábszínház udvarán 1952-ben” 

Ezen felbuzdulva megpróbáltunk beszélni Kodály Zoltánnal, engedje, hogy 
bemutassuk a Háry Jánost. Kodály húzódozott. Valakin keresztül kértem, álljon velünk 
szóba. Egyszer aztán, amikor már javában ment a Tamási darabja, kaptam egy értesítést, 
hogy Kodály meglátogat egy előadást. Örültem. Olyan gyönyörű szövege volt Tamásinak, 
hogy valósággal elbűvölte a gyerekeket. De amikor Kodály hozzánk látogatott, valami átok 
gonosz iskolások ültek a nézőtéren, és olyan pokoli fegyelmezetlenek voltak, hogy nem 
lehetett hallani a darabot. Tönkretették az előadást. Éppen ekkor kellett Kodálynak eljönnie! 
Borzasztó volt. Kodály ott ült egy darabig, aztán azt mondta, hogy ez malacok elé szórt 
igazgyöngy. Elment. Soha többé nem állt velünk szóba. Kodály halála után az utódom, az 
akkori igazgató előadatta a Háry Jánost. Valahogy megengedte az özvegy.”). 

A bábszínház révén találkozott Bod László Tersánszky Józsi Jenővel, akit 
abban az időben szintén nem kényeztettek el a kulturális élet vezetői. („Tersánszky 
játékos volt, és mókás, csodálatos ember. Kimondottan bábszínházi szerzőnek való. Neki sem 
kellett magyarázni, milyen a bábszínház, mire vigyázzon, hogyan csinálja. Megírta a Misi 
mókus kalandjait rövid idő alatt, s micsoda nyelvi fordulatokkal! Igazi, bábszínpadra 
kitalált történet ez. Néha a színészek megálltak próba közben, hogy ezt így nehéz 
kimondani, de minden nyelvi íznek benne kellett maradnia, hadd tanulja az ifjúság a szép 
és elfelejtett, szokatlan szavakat, kifejezéseket. A darab sokrétű volt, fordulatos, szellemes, 
mókás. Csakhogy nem volt könnyű elfogadtatni Tersánszky darabját a dramaturgiai 
tanáccsal. Valamelyik okos tag azt kifogásolta, hogy a mókusiskolában, a mókusgyerekeknek 
a mókustanító azt tanítja, hogy télire diót és mogyorót kell gyűjteni. Szerinte ez a kispolgári 
gyűjtögetést propagálta. Ezt a marhaságot nagyon komolyan, Kossuth-díjashoz illő 
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tekintéllyel mondta. Én bátortalapul próbáltam fejtegetni, hogy a mókus-társadalomban a 
mogyoró begyűjtése olyan, mint a szocializmusban a mezőgazdaság diadalmas 
termékbegyűjtése... De Marci bácsi – így hívtuk Tersánszkyt híres regényalakja után – 
átvette a szót, s a tanács tagjait idiótának nézve magyarázta a maga igazát. Magunk közt 
vagyunk, kezdte kuncogva, és körülnézett a tagokon, akik nem vették észre a gúnyt és 
megvetést. Minek titkolózzunk? Nem kell mindig ezeket az alapigazságokat követni. Az 
életből vett példám is ezt bizonyítja, hiszen megírtam a Legenda a nyúlpaprikásról című 
kisregényemben, hogy az én nyulam sem a nyulak ideológiája szerint viselkedett, túl is élte 
a vészt, mondta. Meggyőző volt az ’életből’ vett példa, bemutathattuk a darabot. Azóta is 
műsoron van a rádióban is. 

Marci bácsit egyébként 1952-ben a színház akkori dramaturgja Mészöly Miklós 
hívta meg szerzőnknek. Mindig nagy öröm volt a Tersánszkyval való együttműködés. 
Nagy, bő kabátot viselt, fején svájci sapka, amikor anekdotázni kezdett, levette a sapkát, két 
kezével végig-végigsimította kopasz fejét és nagyokat kacagott saját történetein. Rezgett 
körötte a levegő. Irodában nemigen szeretett ülni, kocsmában, presszóban tárgyaltunk. A 
zsebében ott lapult a lapos üveg a pálinkával. Néha meg a bő köpenye alól húzta elő a 
demizsont, és amikor a pincérek nem látták, bort töltött belőle a poharakba. Minek fizessünk 
annyit a rossz kocsmai borért? – kacagott. Marci bácsi egyébként gyakran időzött nálunk, a 
Bartók Béla úti lakásunkban. Vele volt a kétágú sípja, a gitárja, furulyázott, énekelt, de soha 
nem fejezte be a produkciót. Időnként telefonált Sári néni, a nagybeteg feleség, hogy 
szóljunk Jenőnek, mert rosszul van. Marci bácsi azonnal felpattant, hazasietett ellátni Sári 
nénit... 

Felnőtteknek szóló műsorunkban be akartuk mutatni az olasz későbarokk író, Carlo 
Gozzi darabját, a Szarvaskirályt. A verses fordításra Heltai Jenőt kértük fel. Meglátogattuk. 
A lakásban millió könyv, a kedves idős mester szinte elfolyt legendás nagy íróasztala 
mögött. Járni már akkor alig tudott. Sokáig kérleltük János bácsit – mert így kellett őt 
szólítanunk –, aki akkor még utolsó Moliere fordításán dolgozott. Nem mondta, de tudtuk, 
attól fél, hogy bármikor bekopogtathat hozzá a tréfát nem ismerő halál, s nem fejezheti be ezt 
a munkáját. Végülis annyira csábította ez a lírai-mesés darab, hogy hamarosan, még 1951-
ben, megörvendeztetett bennünket egy örök értékű fordítással. A bemutató Ránki György 
zenéjével, a könnyed, finom Heltai sorokkal és a színháziak kitűnő produkciójával nagy 
sikert hozott. A huszonötödik jubileumi előadásra az írót is elhoztuk taxival. János bácsi, 
ritkán tetszik jönni hozzánk, mondtam. Rám nézett. Édes fiam, életem legnagyobb sikere a 
János vitéz volt, azt csak egyszer néztem meg. Itt nálatok meg már harmadszor járok... 

Sokáig vártam arra, hogy szülessen olyan 
darab, ami a magyar történelmi mondakörből meríti 
témáját. A kiváló, de a hivatalos körök által háttérbe 
szorított író, Tatay Sándor megírta a Kinizsi Pálról 
szóló darabját. A közönségnek, a színészeknek 
tetszett a játék, a reneszánsz miliő, a hősiesség, a 
magasztos erkölcsi tartalom. Csak egyesek 
maszatolták be a nacionalizmus vádjával... 

Mitológiai témájú darabot Faludi Györgytől 
szerettünk volna bemutatni. Ő a recski borzalmak 
táborából szabadulva jött hozzám, jogdíjat kért az 
egyik Villon-fordításának az előadásáért, amit egy 
paródia műsorba illesztettünk be. Az akkori elvek 
szerint a lefogottaknak tilos volt jogdíjat fizetni. De 
adhattunk előleget egy olyan műért, amit szerettünk 
volna tőle előadni. Engem nagyon meghatott a vele 
való találkozás. Sovány volt, sápadt, rongyolt 
katonai köpenyt, nyűtt bakancsot viselt. 
Diákkorunk egyik kedvelt költője volt, a Villon-

 
„A Kinizsi című bábjáték intrikus 

figurájának terve 1953-ból” 
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fordításait könyv nélkül tudtuk, abban az időben azokat recitálva udvaroltunk a lányoknak. 
És most itt van nálam, s talán én segíthetek rajta! A színházzal szemben volt a Lukács 
cukrászda, oda mentünk át vele, hogy zavartalanul beszélgessünk, vagyishogy őt 
beszéltessük. Faludi mesélte a szörnyűségeket. Egyszerre elfehéredett. Ráismert a falakra: itt 
vallatták. A cukrászdát nemrég nyitották meg, azelőtt itt az ÁVH pincéje volt. Többször 
vendégeskedett nálunk, ott már nyugodtabban beszélt. Sokat mesélt a bolyongásairól, 
Párizsról, Spanyolországról, Afrikáról. 1956-ban elment, újabb bolyongásokra. De mi a 
mitológiai játéknak csak a szinopszisát nyújthattuk be a minisztériumba – szó nélkül 
elutasították. 

A sok elutasított darab közül talán azt sajnáltam legjobban, amit Németh László 
fordított le kérésemre.”). Németh László előadását főiskolás korában már hallotta 
Bod László, de most személyesen is találkozott vele. („Találtam egy röneszánsz 
darabot, s ebből szerettem volna egy jó fordítást csináltatni, hogy előadja a színház. 
Giordano Bruno A gyertyamártogató című darabja pajzán történet egy gyertyamártó 
mesterről, aki a gyertyáját hol ide, hol oda, hol amoda mártogatta, de a végén pórul jár. 
Németh Lászlóhoz fordultam, hogy fordítsa le ezt a kedves vígjátékot. Akkor őt már 
kiszorították az irodalmi életből. Megkapta a darabot. Néhány nap múlva már megjelent a 
fordítással. Szerényen mentegetőzött. Sokat kellett kínlódnia, mondta, mert a darab sajátos 
dialektusban íródott, s neki kellett egy hét, hogy ráérezzen a nyelv ízére. Végül a darabot 
nem engedélyezte a minisztérium, tehát nem lett belőle előadás. A kézirat is elfeküdt 
valahol. Évtizedek múlva egy vidéki színház ifjú, ám nyegle rendezője telefonon kereste 
nálam a fordítást. Talán azóta játszák valahol ezt a jó művet.”). 

Nagyon nehéz időszak lehetett ez. Javában tartott a sztálini korszak, s ez 
például azt is jelentette, hogy nem lehetett stilizált bábokkal játszani, nem lehetett 
kísérletezni, elvontabb művekkel foglalkozni. Mégis születtek komoly értékek. 
(„Művészeti kérdésekben nagy segítséget jelentett nekem Jakovits József – mindenki csak 
Jakinak hívta –, aki szürrealista szobrász lévén nem kaphatott semmiféle szobrászi feladatot 
hazájában. A bábkészítő műhelybe szerződtettem, vele együtt hívtam oda a szintén 
’formalista’, eltiltott Kornis Dezsőt, Ország Lilit, Márkus Annát, ezeket a kitűnő 
festőművészeket. Később Bródy Verát, a nagyszerű bábtervezőt is odavettem, igaz, 
hivatalosan gépírói státuszba kellett sorolnom. Ott vészelhették át a szocialista realizmus 
korszakát, közben alkothattak a maguk művészi meggyőződése szerint. Jaki segített 
megmenteni a mutatványos bábosok utolsó mohikánját, Kemény Henriket, és bábuinak egy 
részét. Hennit bábtechnikusként alkalmazhattam, csak néhány év múlva rendezhettem 
olyan műsort, amelyben ő is játszott, óriási sikerrel. Jaki aztán szerencsét próbált New 
Yorkban, huszonöt év után ott találkoztunk újra. Később hazajött, volt néhány esztendeje 
arra, hogy barátai szeretetét érezhesse, és a hivatalokban csalódhasson. Szomorú temetése 
volt 1994-ben... 

Weöres Sándor is járt nálunk a bábszínházban, sőt írt is nekünk, A holdbéli 
csónakost és a Csalóka Pétert. Nagy kár, hogy Weöres Sándor egyetlen darabját sem 
vihettük bábszínpadra, pedig a balladás Rapsonné, vagy a népmesei Csalóka Péter előadása 
nagy nyereség lett volna. A holdbéli csónakos igazán nekünk való darab, bár nem 
bábszínpadra íródott, de sajnos működött a cenzúra, így a darabot elutasították. Többször 
volt vendégem a költő feleségével, Károlyi Amival együtt. Öröm volt velük beszélgetni 
irodalomról, művészetről. A lányomat nagyon szerették, még verset is írtak neki.”). 

Régi találkozások is megismétlődtek az Állami Bábszínházban, például 
Erdélyi Józseffel. („Az egyik nap jött a titkárnő és mondta, hogy itt van valami bolond 
ember. Bejött Erdélyi József, aki már nem emlékezett rá, hogy találkoztunk, sőt a modellje is 
voltam Karcagon 1934-ben. Egyszerűen csak a színház igazgatóját kereste, a nevem nem 
mondott neki semmit. Akkoriban ő kézzel írott versesfüzetekkel házalt. Révai már 
megengedte neki, hogy létezzen, de megélhetési forrása nem volt. Néhány versét leírta 
kézzel egy kis füzetkébe, s ezeket árulta. Emlékeztettem őt karcagi találkozásunkra, akkor 
már valami derengett neki. Nagyon jól összebarátkoztunk. El is jött a lakásunkra, éppen 
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akkor, amikor Nagy Imre mondta az új kormányprogrammal kapcsolatos első nagy 
beszédét, amit a rádió is közvetített. Bömbölt a rádió egész Budapesten, mert nyitva voltak 
az ablakok. Jóska ezt a beszédet fantasztikus dühkitörésekkel, üvöltve kommentálta. 
Becsuktuk az ablakot.”). 

Bod László számára igen fontos volt a 
találkozás ezekkel az írókkal: kialakították 
benne véglegesen a népe iránti 
kötelességérzetet. („Én nem vagyok paraszti 
származású, de sokra tartottam a parasztságot. 
Volt bennem bizonyos gátlásosság azokkal 
szemben, akik megszenvedték azt a nyomort, azt 
a mélyvilágot, amit én az életemből nem, de 
például Veres Péter írásaiból ismertem. A sors 
megadta, hogy találkozhattam Péter bácsival. 
Nagy szeretettel figyeltem őt, és rettentően fájt, 
amikor azt láttam, hogy gúnyt űznek belőle, s 
hogy a politika miféle aljasságokat próbál a 
nyakába zúdítani. Karikatúra figura lett a Ludas 
Matyiban. Én 1960 körül festettem róla egy 

portrét. Néhány héten keresztül naponta mentem hozzá, sokat beszélgettünk, én festettem, 
de valahogy nem a kép volt nekem a fontos, hanem az, hogy Péter bácsit hallgassam. Nem is 
lett valami jó a portré, de őrzöm otthon. Jó volt Péter bácsi közelében. Egyszer jött Illyés 
Gyula, hogy Péter, nekem van egy nagy problémám, mondd már meg, te hogy gondolod... 
Aztán már hármasban beszélgettünk. Ez nekem nagyon nagy dolog volt.”). 

Bod László más írókról is festett képet. Reményik Zsigmondról például egy 
akvarellt. Lakatos István költőről van egy jó rajza. („Lakatos Pistával elég intenzív 
baráti kapcsolatot alakítottunk ki abban az időben, amiből aztán a Petőfi Kör is kialakult. 
Többen találkozgattunk Lakatosnál 1955 telén, s ebből nőtt ki az egész. Jánosy István költő, 
műfordító járt oda, a Vujicsicsok, Sztoján is, Tihamér is.... Karinthy Cinivel még rokoni 
kapcsolatba is kerültünk olyan formában, hogy az ő kutyája volt a mi kutyánknak a férje. A 
felesége az én feleségemmel egy tantestületben tanított.”). 

Bábszínház ide, bábszínház oda, mindennapi munkája közepette azért Bod 
László továbbra is találkozgatott azokkal, akikkel együtt járt a főiskolára, s akikből 
időközben sikeres művészek lettek. A főiskola sem volt valami messze, így a 
tanárokkal is összefutott, Pátzay Pállal, Szőnyivel és a többiekkel. Mindvégig 
benne élt a vágy, hogy fessen. Egy-egy ilyen véletlenszerű találkozás után 
alighanem még hevesebben jelentkezett benne az ecset utáni sóvárgás. Ráadásul 
nem volt megelégedve azzal, amit nap mint nap csinált. Szerencsére nem újították 
meg a szerződését, így öt év után abbahagyhatta az Állami Bábszínház igazgatását. 
(„Nem is baj, mert nem tudtam volna már mit kezdeni tovább, nagyon zűrzavaros volt már 
minden. Tulajdonképpen egy hivatalnok lettem, akinek az volt a feladata, hogy működtessen 
egy színházat, természetesen rettentő sok nehézség közepette, intrikákkal és egyebekkel a 
háttérben. Nem festőnek való a színház világa – ezt Goethe írta, sajnos én nem hittem neki. 
Szerettem volna mielőbb Karcagra menni szüleimhez, de a minisztérium arra kért, hogy 
maradjak és dolgozzak a következő szezon előkészítésén addig, míg kijelölt utódom, M. J. 
direktor úr le nem teszi az általános iskolai vizsgáját.”). 

Amikor becsukódott Bod László mögött a bábszínház kapuja, elmentek 
Abaújba, a Hernád völgyébe egy Méra nevű faluba, ahol a lányuk hajdani dajkája, 
Fodor Anna néni lakott. Az egyszerű paraszt vénkisasszony, amikor meghallotta, 
hogy Bod Lászlónak nincs állása, odahívta gyerekestől, feleségestől, s ellátta őket 
mindennel, amije csak volt. Nyár volt. („Ott kezdtem újra próbálkozni a tájkép és a 
portréfestéssel. Igyekeztem, hogy eleje és veleje is legyen annak a képnek, s be is tudjam 
fejezni. Tulajdonképpen újra meg kellett tanulnom festeni. Két és fél hónapig voltam ott, a 

 
„1959-es ceruza vázlat Veres Péterről” 



 40 

feleségemnek hamarabb vissza kellett menni, mert pedagógus volt, és szeptemberben 
kezdődött a tanév. Amit mi Anna nénitől kaptunk, azt az emberséget és segítséget sohasem 
lehet elfelejteni. Később egyébként Anna néni férjhez ment egy öreglegényhez, meg is 
látogattuk őket, ha valami kis bajuk volt, próbáltunk segíteni rajtuk.”). 

Bod László tehát Abaújban kezdett ismét festeni. Attól kezdve a festésből 
kellett megélnie, már csak azért is, mert nem fogadott el semmiféle felajánlott állást 
a minisztériumtól. Akkoriban már megalakultak az alkotóközösségek. Az ötvenes 
évek közepe táján már összeállhattak festők, alkalmazhattak ügynököket, akik a 
képeiket árusították. Ezt megelőzően, még a bábszínháznál, Bod László 
kapcsolatba került Kellér Dezsővel, akinek a felesége, Major Ida, a bábszínház 
színésznője volt. Kellér Dezső rokonszenvesnek találta a fiatal igazgatót, időnként 
még találkoztak is, pedig Bod László nem is annyira Kellér Dezsővel, hanem Kellér 
Andorral volt jóba, aki járt hozzá, mint színikritikus, és nagyokat sétáltak egy-egy 
bemutató után. („Nekem elmesélgette a már megírt, de még ki nem adott könyvét, amely 
majd 1958-ban jelent meg Író a toronyban címmel. Csodálatos, hogy mi mindent megélt ez 
a századforduló körül született ember, s hogy mindezt milyen szellemesen tudta 
elmesélni!”). 

A művészeti életbe visszavezető utat azonban az ifjabb testvér, Kellér Dezső 
egyengette Bod László előtt azzal, hogy szólt művészbarátainak, akik közül 
hamarosan jelentkezett a karcagi festőnél Vörös Géza, s hívta egy akkor alakuló 
alkotóközösségbe. Valamiből meg kellett élni, tehát Bod László engedett a 
csábításnak. („Így csöppentem bele a Csók István Alkotóközösségbe, ahol az elnök maga 
Csók Pista bácsi volt. Öreg volt már szegény, de mindig mindenhol megjelent ahol 
összejöttünk, csak állandóan vigyázni kellet rá valakinek, mert már alig látott. A Fészekben 
találkozgattunk. A pincér mindig úgy szolgált fel neki, hogy a terítéke mellé odakészített 
egy kis ételcsomagot a Csók bácsi macskája számára. Tagja volt még az alkotóközösségnek 
Szőnyi, Elekfy, Márffy Ödön, Vidovszky Béla, Molnár C. Pál az öregek közül, Iván Szilárd 
a fiatalabbak közül, meg Szentgyörgyi Kornél, Solcz Erik, Breznay, Kurucz D. István, 
Nuridsány Zoltán, Sugár Gyula, Szalatnyay Szepi, aki ugyan nem volt annyira fiatal, de 
elfogadtuk annak, mert fiatal házasként Dénes Zsófiával élt, aki jóval idősebb volt nála, s 
így Szepi valóban ifjúnak tűnt. 

Hát igazán magas színvonalú társaságba kerültem! Hozzájuk képest én eléggé 
hátrányos helyzetben voltam, mert a főiskola elvégzése után én alig festettem, hisz mindig 
valami más munkát végeztem, míg a többiek folyamatosan festettek, és kiérleltebb 
művészettel jelentkeztek. Nem beszélve az öregekről, akik nagy mesterek voltak, és mi 
példaképeknek is tekintettük őket. Az alkotóközösségben találkoztam ismét Ilosvai Varga 
Istvánnal, aki bejött néha a közösség szobájába, s ilyenkor jókat beszélgettünk, például az ő 
természeti élményeiről, a kaktuszairól, mert nagy kaktuszrajongó volt, a lepkéiről, mert 
azokkal is foglalkozott. Barátságos, kedves ember volt, akinek a szemével már jelentkeztek a 
gondok... 

Abból éltünk, hogy hetente bevittünk egy-két képet, a zsűri vagy átvette vagy nem 
vette át, s ha igen, akkor jutott egy kis pénz nekünk is. Valahogy elvoltunk. Én igyekeztem 
minél többet tanulni és nagyon sokat festeni, hogy fejlődjek. A képeimnek el kellett érniük 
egy bizonyos szintet, hogy a zsűri elfogadja, de a festményeimnek még el kellett jutniuk a 
közönséghez is. Rettenetes taposómalomban éltem, de iszonyatos lelkesedéssel, ambícióval 
dolgoztam éjjel-nappal. Lassan kialakult a festészetem, ami az impresszionizmustól már 
eltávolodott egy expresszív vonal felé. Ekkor már abbahagytam a természet után való 
közvetlen festést, inkább vázlatok alapján a műteremben szerkesztettem a képeimet. Persze, 
akkoriban mindenféle hatások értek engem, mert azt is figyeltem, amit a fiatalabbak 
csináltak, érdekeltek a munkáik, főleg Solcz Erik volt nagyon fontos nekem, mert egy 
elvontabb, dekoratívabb festészetet művelt. Még absztrakt kompozíciók készítésével is 
eljátszadoztam. Éppen akkor jött divatba a tasizmus, Pollocknak a dolgai. Na, akkor mi is 
csöpögtettük és csorgattuk a festéket a képre, de nem volt hozzá megfelelő anyagunk. 
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Pollocknak ehhez megfelelő festéke volt, de mi ezt nem tudtuk: bicikli zománcfestéket, meg 
nem is tudom, hogy miket folyattunk össze. Csakhogy ennek az anyagnak más volt a 
viselkedése és a hatása, ráadásul nem volt valami szórakoztató. Abba is hagytuk.”). 

Bod László némi kitérő után tehát elfoglalta helyét a magyar művészeti 
életben. („A festés az állandó szolgálat. Folyamatosan dolgozom. Ez nem favágás, mert 
csak olyat festek, ami valami oknál fogva számomra érdekes, ami megragadott. Nekem 
mindig szükségem van egy élményre. Rengeteg vázlatot készítek, lerajzolom azt, ami 
megérint, ami segítség lehet egy-egy kép kialakulásához. Húsz vázlat közül egyből talán lesz 
valami. Sokszor csak öt-tíz év múlva kerül a kezembe ismét egy vázlat: akkor felidéződik 
bennem az a régi élmény vagy gondolat, s ekkor már megszületik a kép. Akárhogy is van, én 
mégiscsak a természet után dolgozom, felfogom a látott világot, s abból alakítok ki képet.”). 

 
„Tájképfestés közben Tápiószelén a ’60-as években” 

A leginkább meghatározó élménykör Bod László festészetében az Alföld. 
Hol a Hortobágyra, hol Hódmezővásárhelyre vagy Hajdúböszörménybe jár 
festeni. És persze élnek benne a gyerekkori emlékek Karcagról, hazajön, keresi a 
régi embereket, házakat, de egyre kevesebbet talál. („Régebben még megtaláltam a 
gyerekkoromat Karcagon, akkor még sokkal több ismerős élt a városban. Akkor még meg 
tudtam szólítani a szomszédasszonyt vagy valamelyik öreg bácsit, mert még emlékeztek 
rám. Akkor még teljesen otthon voltam Karcagon. Éppen azért, mert otthon voltam, gátlás 
nélkül leülhettem egy árokpartra megrajzolni valamilyen témát, vagy nyugodtan 
bemehettem egy udvarba, ha éppen ott érdekelt valami. Megszólíthattam az embereket és 
lerajzolhattam őket. Mindezt ma már nem tehetem meg. Lassan kihalt az a lakosság, amely 
oly közel állt hozzám. Néha hallom egy-egy fiatal embertől, hogy az ő nagyanyja még 
emlékszik rám. Mikor nekem azt mondják, hogy nagyanyám, akkor elképzelek magamnak 
egy totyogó nénit például a Rákóczi utcában, meg egy másikat, amint éppen kinéz 
valamelyik kerítés mögül. És amikor most azt mondja valaki, hogy a nagyanyja még 
emlékszik rám, hamarosan kiderül, a nagymamája fiatalabb nálam!... 

Néhány kedves festő-barátomat is elhívtam magammal Karcagra, hogy ők is 
megismerjék annak festői szépségét. Így jött velem Iván Szilárd, aki a Botonásban is sok 
szép témát talált. Apám akkor ott volt tanyai tanító. A tanteremben, a padokra fektetett 
iskolatáblán ágyazott meg anyám a vendégnek. Festői kirándulásnak jó volt ez a hely, 
szerettem ott időzni, átlátogatni a szomszéd tanyákba. Érdekes embereket ismertem meg, 
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akiket festeni élmény volt, de beszédjüket, gondolataikat hallgatni-megismerni még 
érdekesebb. Az egyik ezermester öreg tanyasi összefabrikált detektoros rádióján esténként a 
szabad rádiót hallgathattam. Politizáltunk. Panaszkodtak, egetverő igazságtalanságokat 
emlegettek. A véletlen odavezette a párt lapjának ifjú újságíróját, Gerencsér Miklóst, aki 
döbbenten látta a nyomort, s kiáltó ellentétként az öreg tanító ragyogó szellemét. Akkor már 
– 1956-ban – lehetett kritikusan is írni hazai állapotainkról. A Botonási tanító című 
cikkéből idézek: ’Apró emberkék bukdácsolnak a tocsogókon, mennek, mennek... aztán 
belevesznek a pusztába... Az öreg tanító, Bod Lajos utánuk néz az iskola elől, … amelyből 
egyenesen a pusztába lehet lépni, nincs kerítése, mert az egész Nagykunság az udvara... 
Lépj be velem itt Karcag és Bucsa között a botonási iskolába, s torkon ragad a szegénység... 
Már nem számít, hogy hol vagyunk, hogy milyen az iskola, már nem érezzük a 
szegénységet se: csak az a fontos, az létezik, amit a mester mond. Az pedig csodálatos 
ezeknek a kócos kun gyerekeknek... A világot oly könnyedén ismerteti meg velük a mester, 
mint egy tüneményes varázsló.’ Szüleim nem panaszkodtak, pedig elmondhatatlan 
megaláztatásban éltek. Anyám csak akkor zokogott, amikor elmesélte, hogy a vidám karcagi 
vadász elvtársak hogy lőtték le egyetlen védelmezőjét, a kis korcs kutyát. Apám könnyezve 
mesélte, hogy az egyik szép, kedves kislány tanítvány, akit lefestettem egy évvel azelőtt, 
félszemére megvakult balesetben.”). 

 
„Apám a botonási iskolásokkal. Pamacs kutya az előtérben (1955 körül)” 

Kiállító művész lett Bod László. („A Csók István Alkotóközösség csoportjával, a 
nagy mesterekkel állítottam ki először Budapesten, majd 1955 novemberében a ’Hat festő, 
két szobrász’ néven emlegetett csoportkiállításon, ahol a kiváló Megyeri Barna és Wagner 
Nándor szobrász, a zseniális Jánossy Ferenc, a modern törekvések iránt fogékony 
Nuridsány Zoltán és Sugár Gyula, Böhm Lipót (Poldi), az akkor induló Bornemissza 
László társaságában szerepeltem. Lengyel Balázs író, Jánosy István költő nyitotta meg. 
Érdekes névsor! Egyikőnk sem volt kedvence az akkori művészeti irányításnak. Engem 
meglepett, hogy képeim – kunsági tájak, pesti utcarészletek – tetszést arattak. Először 
vásárolt tőlem külföldi, éspedig az a holland kereskedő – akkor már jártak hazánkban ilyenek 
–, akit a karcagi Genti György barátom hozott magával a megnyitóra. Képeimért a 
legfinomabb holland művészfestékkel fizetett, amit legközelebbi pesti jövetelekor hozott 
magával, igen bőkezűen. Össze is barátkoztunk, később ez a Brucker úr sokat segített 
nyugati utazásaim során. 

Nyugtalan volt akkor a hazai közélet. Tudósok, műszaki és gazdasági szakemberek 
bírálták a fennálló rendet. Író, költő és művész barátaimmal gyakran összeültünk, valami 
változás útján-módján vitatkoztunk. Lakatos István költőnél aztán megalakítottuk a 
Bessenyei Kört. Hogy le ne bukjunk ’összeesküvés’ miatt, az akkori kommunista ifjúsági 
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szövetséggel is kapcsolatba léptünk. Egy tagja amúgy is eljárt közénk szimatolni, amit oly 
ügyetlenül csinált, hogy mi jókat derültünk rajta – pedig álnok egy figura volt. Lett is belőle 
egyetemi tanár. No, a Bessenyei Kör neve nem tetszett a mindig ébereknek, ragaszkodtak 
ahhoz, hogy Petőfi Kör legyen. Ezzel a névvel aztán 1956-ban belépett a történelembe is. A 
forradalom napjaiban, s az utána következő hónapokban nem sokat festettem. Barcsay Jenő 
mester mondta, hogy aki e tragikus időben fest, az vagy nem igazi művész, vagy nem igazi 
hazafi. Majd allegorikus témákkal kezdtem foglalkozni – ótestámentumi történetek felé 
fordultam. (A megvakított Sámson, és egyebek.). A szellemi életünk sok értékes embere 
nyugatra távozott. Akik itthon maradtunk, kerestük egymást, gyakran összejártunk, 
kerestük a jövő útját, aggódtunk azokért, akiket bebörtönöztek közülünk. Jártunk a Fészek 
klubba. Ott barátkoztam össze többek között Karinthy Ferenccel, mindenki Cinijével. 
Felejthetetlen emlékem róla: 1956. október 23-án este a Bródy Sándor utca sarkán, a Rádió 
közelében álltunk, ő Ágival, a feleségével, én meg Adriennel. A Rádió felől hallatszott az 
ottani csetepaté szorongató zaja. Az Astoria felől meg tankdübörgés közeledett. Nagy, 
döbbent csend lett az utcai tömegben. Mi lesz? Belelőnek a sokaságba? Ekkor a tank 
fedélajtaja lassan felnyílt, kimászott belőle egy honvéd és magyar zászlót tűzött a tankra. 
Cini ocsúdott fel elsőként. Ezek a mi fiaink! – kiáltotta. A feszültségünk felszakadt 
bennünk. Ujjongtunk. Cini később, a nyolcvanas években könyvet írt 56-ról, akkor, amikor 
még nyíltan nem lehetett róla beszélni. Ő úgy beszélt. Könyveiből mindig adott egy 
tiszteletpéldányt. A tragikusan korai halála után 1991-ben megjelent Naplójában olvasható, 
hogy amikor nálunk vendégeskedett Velencén, kedvet kapott arra, hogy otthagyja a 
leányfalui házát és Velencén üsse fel a tanyáját. Meg is néztünk egy-két eladó parasztházat. 
Dehát előbb-utóbb itt is rátalálnának tisztelői, látogatói, nyugalma itt se sokáig lenne. 
Maradt a Duna partján.”). 

Bod László, ahogy mondja, sokat csavargott már az országon belül is, mint 
főiskolás. Volt egy biciklije, azzal nagy túrákat tett, Magyarország sok vidékét 
megnézte. Elég nagy utazás volt az is, amikor katona korában gyalog ment 
Magyarországról Ausztria nyugati sarkába. Nem volt szép utazás, de annál 
érdekesebb. Minél beljebb haladtak, annál barátságosabbak lettek az emberek. A 
festő kapcsolatot tudott velük teremteni német nyelvtudása révén, aminek az 
alapjait szintén a karcagi gimnáziumban kapta meg, no meg az édesapjától, aki 
fontosnak tartotta, hogy németül tanuljon. Később, 1958-ban, egy grafikus 
ismerőse meghívta Hollandiába, még valami ösztöndíjat is szerzett a karcagi 
művésznek. („Nagynehezes megkaptam az útlevelet Mihályfi Ernő segítségével. Akkor 
még elég ritka eseménynek számított, hogy valaki kiutazhatott az országból. Viszont a 
hollandok nem engedtek be! Később derült ki, azzal, hogy én a bábszínházat igazgattam, 
szerintük egy kommunista intézmény vezetője voltam, tehát veszélyt jelentettem a 
hollandokra. Ekkor megpróbáltam Finnországba menni. Ez volt életem legszebb, 
legérzelmesebb, legtartalmasabb utazása. Nagy várakozással készültem az útra. Őrizkedtem 
minden romantikus elfogultságtól a finnekkel kapcsolatban. Elővettem ugyan Kodolányi 
könyvét, a Csend országát, amelyben megható rajongással ír róluk, de pár oldal elolvasása 
után letettem. Nem akartam, hogy befolyásoljon a sok szépről-jóról, emberségről szóló írás, 
nehogy aztán majd ottlétemkor csalódjak. Hát nem csalódtam! Az én kormos pesti lelkem 
egy kicsit megtisztult Suomiban. Nem volt egy fillérnyi külföldi pénzem sem, csak a vonat- 
és hajójegyet válthattam meg itthon forintért. Sebaj! Csak lesz valahogy!… 

A vonatom reggel futott be Prágába. Meg kell néznem ezt a várost és a híres nemzeti 
galériát. A vonaton egy cseh útitársam vett tőlem magyar cigarettát, volt hát nyolc 
koronám, ezzel mentem felfedezni a várost. Néhány színes vázlatot csináltam. A galériában 
barátságosan kalauzoltak végig, a gazdag gyűjtemény sok meglepetést okozott. Kellemes 
meglepetést aztán a prágai polgárokkal való találkozásom szerzett. Nagyon szomjas voltam, 
a vár alatt betértem egy sörözőbe. Németül köszönök, és kérek egy pohár sört. Nem adnak. 
Újra mondom: Ein Bier, bitte. Akkor egy asszonyság az egyik asztal mellől odaböki: Maga 
német? Nem, magyar vagyok, Pestről utazom Finnországba. Hozzák ám a finom pilzenit, 
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az asztaluk mellé ültetnek, s kérik, hogy meséljek az ötvenhatos napokról, úgy ahogyan 
átéltem azokat, s ne úgy, ahogy az ő sajtójuk (is) írta. Sorolom a lelkesítő és tragikus 
történeteket, meg a groteszk jeleneteket. Kínálnak sörrel, finom virslivel, én meg sorba 
lerajzolom a szemrevaló csaplárnőt, a kedves idős asztaltársaimat, aztán a munkaidő után 
betérő fiatalabbakat. Kedélyeskednek, humorizálnak. Estefelé kedvesen közlik, hogy foglaltak 
szobát az egyik jónevű hotelben, ahol az ő vendégük vagyok, a taxit, szobát ők fizetik. És 
ígérjem meg, hogy ha ismét arra járok, betérek a sörözőbe. Sok ilyen cseh-magyar találkozás 
kellene, hogy jobban megismerjük, megszeressük egymást! 

Reggel megy velem a vonat tovább, az NDK felé. A csehszlovák határállomáson 
vámvizsgálat. Egy idős vámos átnézi a festményeimet. Aztán megkérdi, hogy nem akarok-e 
sört venni ebben a füllesztő nagy melegben. Megismétlem, hogy nincs cseh pénzem. No 
persze, mondja, és lekászálódik a vagonról, elbaktat az állomás restijébe, vesz két üveg hideg 
sört, jön vissza a csikorgó kavicsos úton, további szerencsés utat kívánva koccint velem... A 
barátságos csehektől tovább Berlin felé. A vagonban én vagyok az egyetlen utas. Van idő a 
meditálásra. Ha Benes népe ennyi kedvességet mutatott irányomban, milyenek lesznek 
hozzám a baráti-rokoni finnek? 

Kelet-Berlin lehangoló, a háború iszonyatos pusztításának nyoma mindenütt. 
Lebombázott háztömbök helyén üres grundok, gazzal benőve, csupasz betonvasak nyúlnak 
ki görbén a téglatörmelékes talajból. A pályaudvaron megőrzőbe kell beadni csomagjaimat, 
Svédország felé csak másnap reggel indul a vonat. Ismerkedtem a várossal, átmentem a 
nyugati részre is – akkor még nem volt a Fal –, ott fényes kirakatok, nyüzsgő élet, vidám 
emberek, a kávézók teraszán elegáns pincérek szolgálják ki a szép hölgyeket, a jólöltözött 
urakat. A pályaudvar sötét, zsúfolt várótermében akartam éjszakázni. De nyugtalanított az, 
hogy nem fogom tudni kiváltani reggel a csomagomat, mert nincs márkám, és zaklatott 
néhány huligán. Nincs senki, aki elkergetné őket. Nekem ökölbe szorult a kezem, de 
egymagam mit kezdhetnék ellenük! Inkább kimegyek az épület elé. Egy taxis ásítozik a 
droszton. Beszélgetünk. Előkerül a vázlatkönyvem, lerajzolom markáns arcát. Szerénykedve 
átnyújt annyi márkát, amivel kiválthatom a csomagomat, felfrissíthetem magamat a 
pályaudvari fürdőben, kávézhatok. A Stockholm felé menő vonat napsütéses délelőtt indul 
Berlinből. A vagonok megtelnek nyugati utasokkal. Bizakodó kedvem visszatér. Egy svéd 
anyuka megszólít, kérdi, hogy meddig utazom. Helsinkiig, mondom. Ugye maga finn, olyan 
a kiejtése. Meglepődik, hogy magyar vagyok. Arra kért, hogy útközben gardírozzam csitri 
lányát, aki vakációra utazik Stockholmba, egyedül. Szívesen vállaltam. Útravalónak adott 
némi svéd koronát, hogy üdítőt, kávét vehessek a lánynak, meg magamnak majd a 
komphajón. 

Talán túl sokat emlegetem a pénzt, dehát aki anélkül utazza át fél Európát, annál 
érthető ez. Meg is fogadtam, hogy ha még valaha módom lesz ismét utazni, csakis kellő 
mennyiségű pénzzel a zsebemben indulok neki. Eszembe jut a jó Dürer mester, aki hajdan a 
németalföldi utazása naplójában minden fillér kiadásáról pontos ’könyvelést’ vezetett. Igaz, 
hogy ő teli bugyellárissal utazott... A vonatunk Sassnitznál begurult a komphajó hasába. 
Felmentem a komp fedélzetére. Ekkor láttam először tengert. Nagy élmény! Hatalmas kék 
ég, a zöldeskék víz végtelenje! 

A hajó szalonjában zene, kávéillat, tánc. A svéd kislányt táncra kéri egy markáns 
arcú nő, leszbikus. Estig együtt táncolnak, összetapadva. Partraszállok, íme hát a szabad 
világban. Nincs se vám, se útlevélvizsgálat. Lund városáig vonatozom, ott vár Wagner 
Nándi szobrász barátom, 1956-ban ide disszidált. Két napig vele járom a várost, ámulok a 
kirakatokon, megnézem Linné professzor szobrát, a karcagi botanika-órákra emlékezve. 
Harmadnap érek Stockholmba, átsétálok a tiszta, virágos városon, messze kint a kikötőben 
hatalmas, modern, fehér hajó várja az utasokat. A hajóhídon a kapitány köszönt: Isten hozta 
Finnországban! A hajó futott bele az éjszakába, lent a tenger mély feketesége, előttem a 
bizonytalan jövő. A fedélköz kényelmes nyugágyában próbáltam az éjszakát átkínlódni, 
várva a korai hajnalt. Végre a horizonton fehérleni kezdett a város, Helsinki nagyon távoli 
képe. 
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A kikötő várócsarnokát már minden utitársam elhagyta. Csak én álltam egyedül, 
nagyon elveszettnek érezve magamat. S akkor odajön egy kedvesen mosolygó nő, Annikki, s 
kérdi, hogy én lennék-e az a magyar művész, akit az ő pesti barátnője a jóindulatába 
ajánlott. Taxiba ültetett, s elvitt az evangélikus teológusok kollégiumába, ahol már vártak 
rám. 

Hát megérkeztem Soumiba! Az első ebéd a kollégiumban: az asztalfőn a szakácsnő 
ült, mellette a két takarítólány. Néhány kollégista – ők még nem utaztak el vakációzni –, és 
egy magyar fiú, Kiss Zoli. Velem szemben az igazgató, Martti Voipio. Ő mondta az ebéd 
előtti imát – magyarul. Meghatott a vendégszeretet ilyen megnyilvánulása. Víz helyett tejet 
szolgálnak fel, megkóstoltam, milyen a sült hússal: finom. Marttit nagyon hamar és nagyon 
mélyen meg lehetett kedvelni. Szelíd, kisfiús arca csupa jóindulat, hét szép gyermeke van. A 
téli háborúban, amikor a negyed-fél milliós kis finn nép küzdött a kétszázötven milliós 
Szovjetunió ellen, tábori lelkész volt, a hősi-keserves időkben vette feleségül a Lottaként 
szolgáló hű társát. Büszke arra, hogy milyen jól beszél magyarul, ahogy ő mondja kedves 
kis hibával: olyan jól, mint egy benszülő magyar… Harcos antialkoholista, már azt is 
sikerült elérnie, hogy az úrvacsoránál bor helyett mustot tölt a kehelybe. Kiss Zoli a soproni 
evangélikus theologia professzorának a fia, akinek a kezében kölyök korában felrobbant egy 
gránát, fél keze elveszett, arca tele fekete sebhelyekkel, megmaradt egyik szeme világa most 
kezd lassan kihunyni. Finnül úgy tanul, hogy a vakírásos bibliát az ujjaival olvassa, a 
magyar biblia szavait lupéval silabizálja hozzá. Szép bariton hangja van, a Sibelius 
Akadémián most éneket tanul. Ő a szobatársam, sok finn szót tőle tanulok. Apja aggódó 
szeretettel írt levelét én olvasom fel neki. A sírás fojtogat. Másnap vacsorára vagyok 
hivatalos Annikki családjához – először vagyok finn családi otthonban. Magyarul folyik a 
társalgás, a házikisasszony remekül beszéli nyelvünket, csak azt nem tudja biztosan, hogy 
mikor kell a bezzeg szót használni... A fő téma – az ismerkedésen túl – az, hogy mit nézzek 
meg az országból. Megjelenik Dr. Rácz István, aki finn feleségével nemrég települhetett ki 
Helsinkibe. Itthon a sárospataki kollégiumban tanárkodott, vezette a pataki művésztelepet 
és minden magyar írót, művészt ismert, ezernyi közös barátunk volt, merő véletlen, hogy 
mi nem ismertük egymást otthon. Mondhatom, szabályosan ’lekáderezett’, az itt élő 
magyaroknak mindenki egy kicsit gyanús, aki otthonról jött, engedéllyel. Engem elfogadott, 
s már ontotta is a jobbnál jobb programötleteket. Másnap már össze is hozott a csodálatos 
Mikola Nándorral, a kiváló akvarellfestővel, a hajdani óbudai fiúval, aki még a háború előtt 
költözött Finnországba – oda nősült. ’Elfinnesedett’ a szó jó értelmében, korrekt, jólnevelt, 
etikus ember – de a magyar lendületességét, színességét és öntudatát megőrizte. A finnek 
nagyon megkedvelték. Nándi meghívott az ő művészeti egyesületének művésztelepére, ami 
két hét múlva fog indulni, a botteni öböl egyik kis szigetén. Az első héten egyre több 
magyarbarát finn keresett fel. Tanulmányoztam az Atheneum-ban őrzött finn művészeti 
alkotásokat – főleg Gallen-Kallela markáns festményeit, megismertem a Sailo művészcsalád 
tagjait, csodáltam a modern építészet alkotásait. 

Finn utam előtt felkerestem budai műtermében a kevésbeszédű idős kollégámat, Rozs 
Jánost, aki a háború előtt hosszabb ideig alkotott Finnországban, s kértem, mondjon valamit 
arról, hogy egy magyar festő ugyan milyen fogadtatásra számíthat finn rokonainknál. Nem 
sok használható tanácsot adott, de a végén azt mondta: De keresd fel Paavo Kivit, az nagy 
barátja a magyaroknak. Jó, de hol találom azt az embert? – kérdeztem. Hát ott van valahol 
Helsinkiben. No, az első hét végén bekopogott hozzám a kollégiumi szobámba egy termetes 
úr, végiglapozza a mappámban lévő képeimet, elismerően bólogat és mondja: Paavo Kivi 
vagyok! Ma sem tudom, honnan hallott létezésemről, címemről. Ha csak nem abból az 
interjúból, amit az egyik fővárosi lap készített velem. Paavo csak finnül tudott – s talán 
svédül –, ezért hozott magával tolmácsként egy kis kopasz olasz déligyümölcs-kereskedőt, 
aki finnül is beszélt. De én olaszul sem tudtam, legfeljebb azt a néhány tucat olasz szót 
ismertem, amit minden magyar átlagműveltségű ember zenei kifejezésként – forte, piano, da 
capo al fine, vagy képzőművészeti területen – fresco, secco, terra cotta, no meg hogy ciao 
bambina! De ennyi tudással nehéz egy finn szaunában társalogni, és a szaunázás reguláit 
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megtanulni. Márpedig engem vittek a szaunába, nagy örömömre. Némi aggódó kíváncsiság 
volt bennem. De túléltem, sőt kívántam is, hogy mielőbb újra szaunázhassak. 

Két hétig vendége voltam egy népfőiskolának, Hauho városka közelében, 
természetesen egy tó partján. Egész nap jártam a tájat, festettem az erdőt, vízpartot, az 
embereket. A népfőiskolát egy amerikai quaker társaság tartotta fent, csupa fiatal volt 
együtt a világ sok nációjából, amerikai, német, pakisztáni, svéd és persze finn, napközben 
tanultak nyelveket, irodalmat, még festegetést is, este bibliát olvastak. Akkor jött a híre 
Nagy Imre kivégzésének. Megkérdezték, igaz-e, hogy a magyarok kitörő örömmel fogadták a 
halálos ítéletét. Válaszul az angol bibliából kezdtem felolvasni Jeremiás siralmai ötödik 
részét, egy ifjú ugyanazt mondatonként a finn bibliából: 

’Emlékezz meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és lásd meg 
gyalázatunkat... A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi... Szolgák 
uralkodnak rajtunk; nincs ki megszabadítson kezökből... Az asszonyokat meggyalázták 
Sionban, a szüzeket Juda városaiban...’ A biblia szavaira zokogás volt a válasz. Ali, a 
pakisztáni fiú később odaszólt: Aztán ha majd újra harcolni akartok, szóljatok nekem is, 
megyek segíteni. 

Vaasa városából Mikola Nándi vitt Bjökö szigetére, ahol a művésztelep az iskolában 
volt elhelyezve. Szalmazsákon aludtunk, kényelmesen. Már megszoktam a világos 
éjszakákat, tudtam aludni. Egész nap festett a társaság, én szerettem éjjel is festeni, 
gyönyörű zöldeket lehetett látni a mindig világos ég alatt. Művésztársaim absztrakt képeket 
festettek nagy buzgalommal, én a magam földhözragadt realizmusával dolgoztam. 
Befogadtak, elismertek. Csodálatos két hét volt, sok-sok élménnyel. Nagyszerű embereket 
ismerhettem meg, művészt, halászt, hajóst, egy világítótorony őrét. Voltam vendég 
parasztházban – itt svédek élnek –, a falusi festett parasztbútor ornamentikája emlékeztetett 
a karcagi pingált bútorokéra. 

 
„Az Isokyrö-i tó partján finnországban, 1958-ban” 
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Kemi városa a Botteni öböl északi 
végében, az északi sarkkör közelében van, 
olyan közel, hogy a magas víztornyát az éji 
órákban is megvilágítja a sarkkörön túlról az 
ott le nem menő nap. Egy hetet töltöttem itt, 
a magyar-finn baráti társaság vendégeként, 
ezt az utat a magyar nagykövetség szervezte 
nekem. Megkapóan szép ősi kőtemplom, 
hatalmas kikötő, a folyón ezrével úsztatott 
szálfák és cserepes szobanövényként tartott 
rózsa – ezeket láttam, rajzoltam. 

Már elfogott a honvágy, furcsa 
módon Helsinkibe vágytam vissza, délre. 
Közép-Finnországban még időztem egy 
kisvárosban a Mikola-családnál. Itt láttam, 
hogyan épül egy szép, modern Alvar Aalto-
tervezte templom. Elvittek a helység kis 
múzeumába: ez is templomépület, pár száz 

éves, jó méter vastag falakkal. Meglepetten láttam a pénzgyűjteményben egy Kossuth-
bankót. A kalauzom sem tudta, miféle pénz ez, az egyik parasztház padlásáról került elő. De 
hogy oda hogyan kerülhetett? Talán a cári seregben szolgálhatott egy idevalósi finn katona 
– híres hadakozók voltak hajdan! –, és 1849-ben hazámban vetették be leverni a lázadó 
magyarokat. Hadi emlékként vihette haza magával... 

Helsinkibe érve szinte otthon éreztem magamat. A követségünk javasolta, hogy sok 
festményemet és rajzomat állítsam ki egy olyan galériában, amely sem jobbra, sem balra 
nincs elkötelezve. Ez volt az első önálló kiállításom. Sokan jöttek a megnyitómra. Virágot is 
kaptam. Az a csokor hatott meg legjobban, amely piros-fehér-zöld szalaggal volt átkötve. 
Búzavirágok és margaréták díszlettek benne, hazámra emlékeztetve… Honnan ez a 
figyelmesség, honnan kerítették ezeket a virágokat, itt Helsinkiben? 

Még a verniszázs előtt leugrottam egy ruhaboltba, hogy némileg rendes öltözékben 
várjam a közönségemet. Velem jött segíteni, tolmácsolni Weöres Imre építész barátom – 
apja magyar lektor az itteni egyetemen, édesanyja finn, szüleihez 1956 után tudott 
kiköltözni, sok viszontagság után. A nadrágok közt válogatva a kedves öreg bolti eladó 
megkérdezte: ugyan már milyen nyelven beszélnek az urak? Magyarul, válaszoltunk. 
Felderült az arca, lelkesen mondta, hogy az ő új főrabbijuk is magyar. Adtam rögtön egy 
meghívót, adná át neki, szívesen látom a kiállításon. 

Két nap múlva – csúf, esős, szürke hétfő volt, egy lélek sem volt a galériában, igazi 
honvágyat gerjesztő hangulat –, megjelent egy elegáns úr, sötét ruhában, karján fekete 
esernyővel, közeledett hozzám, megszólított: Mister Bod? Yes sir, mondom. Én Weiss 
Miksa vagyok, kaptam ezt a meghívót, s ahová engem szeretettel hívnak, oda elmegyek, 
mondta. És eltűnt a szürkeség, a búskomor hangulat, és egymás szavába vágva beszéltünk, 
élcelődtünk, mi ketten, hazánktól távoli magyarok. Még az is kiderült, hogy Karcagot is jól 
ismeri, gyakran járt hajdan Debrecenből oda, az öreg rabbit helyettesíteni. Nevek 
hangzanak el, közös ismerősöket emlegetünk. Mi ott akkor nagyon ’megváltottuk a világot’. 
Ő is magányos, család nélkül, nyelvi gondjai is vannak. Egyelőre németül végzi templomi 
szolgálatát. 

De az én honvágyam is fellángolt... Ideje már hazautazni, s nagyon sokat vinni 
magammal ebből a világból, s azután egy nagy-nagy autóbuszba rakni az egész 
magyarságot, s idehozni megmutatni, hogy így kellene egy országot berendezni, jól, okosan, 
tisztán, becsületesen… Más mentalitás jellemzi a finneket. Más volt a történelmük. Ők is 
kelet és nyugat között küszködve maradtak meg finneknek. Nem volt arisztokráciájuk. A 
parasztságból kiemelkedett értelmiségiek – a hozzájuk finnesedett svéd származásúakkal 
együtt – emelték műveltté és civilizálttá, minden modernségre okosan reagáló néppé őket. 

 
„Finn halász portréja – Björkösoari (1959)” 
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Életük kemény harc volt a szigorú éghajlatú köves, mocsaras, erdős földjükön. Ők is 
belesodródtak a háborúba, de nem irtották ki sem a baloldali, sem a jobboldali honfitársaikat. 
Ők is vesztesek lettek, de nem küldtek a nyakukra Rákosi féléket. A hajóm indulása előtt 
finn barátaim búcsúztattak, ahol pár hónappal előbb egyszál magamban álltam 
partraszálláskor, most huszegynéhányan köszöntek el tőlem, öregek, fiatalok, férfiak, nők, 
nagyapák és unokáik. Érzelmes volt a búcsúzás, napszemüvegem eltakarta könnytől égő 
szememet. 

Nem volt könnyű itthon visszazökkenni a budapesti, prózai életbe. Barátaimat 
összehívtam, hogy élményeimet átlelkesedve meséljem el nekik, de sokan cinikusan úgy 
vélték, hogy megszentimentálisodtam. A minisztérium kért, hogy csináljak egy kiállítást 
hazahozott munkáimból a Dorottya utcai kiállító teremben. Ám a képeim beszállítása előtt 
jött egy letiltó távirat: nem állíthatok ki! Kintről-e, vagy itthonról ment fel valami besúgás? 
Csak két év múlva, 1960-ban sikerült bemutatni finnországi képeimet a Fényes Adolf 
Teremben. Ez volt az első önálló hazai kiállításom. Sokat dolgoztam, érthető volt 
munkásságomban sok modern hatás, ami kinti utamon ért. Utazgatni itthon is lehetett: sok 
művésztelepen dolgoztam az ország különböző tájain: Sopron, Nagymaros, Kecskemét... 
Legszívesebben az Alföldre jártam, szívesen fogadtam el Balmazújváros meghívását, az ott 
megszervezett művésztelepre. Az ilyen alkalmak fontos élményforrást jelentettek, az ottani 
táj, az ottani emberek és néhány jó festő-kolléga sokban gazdagította festői világomat.”). 

A minden várakozást felülmúló finnországi élmények meghozták Bod 
László utazási kedvét. 

(„1962-ben ismét jártam Finnországban – és 
azután még háromszor –, ahonnan visszafelé 
megálltam Nyugat-Németországban. Él ott egy jó 
barátom, Günter Lohmann, akit én még 1957-ben 
ismertem meg Gergely Jancsi által. Antikváriusként 
járt gyakran hazánkban. Felkeresett egyszer a 
műtermemben és kért, hogy fessem meg az arcképét. 
Összebarátkoztunk. Egyszer mondta azt is, hogy ha 
arra járok, legyek a vendége. Nagy szeretettel 
beszélt hazájáról, a táj szépségeiről, a romantikus 
régi épületekről, az értékes-érdekes emberekből álló 
baráti köréről. Én már elkalauzoltam őt az én 
szeretett honi tájaimra, a Hortobágyra, Velencére, 
és persze Karcagra is. Hadd lássam hát most én az ő 
világát! Vendége voltam néhány hétig. Valóban szép 
a táj: északon a Teotoburgi Erdő hegyvonulata, a 
germán történelem híres helyszíne, ahol a római 

Varus légióit megsemmisítették a teutonok – ettől délre gazdagon termő síkság. Az én 
Alföldemre emlékeztet, csak hát itt minden zöldebb és a tanyák helyett hatalmas házak és 
pajták, csűrök, istállók, favázas épületek, téglaszínűek vagy fehérek. A legelőkön fekete-fehér 
vagy vörösbarna-fehér tehenek. 

Az emberek? Günter baráti köréhez sok értelmiségi tartozik. A közeli Gütersloh 
városkában van a világ egyik legjelentősebb könyvkiadó-birodalma, a Bertelsmann, ahol 
nagyon sok tudós, történész, grafikus, zenetörténész dolgozik. Szerencsém volt ezzel a 
baráti körrel megismerkedni, összebarátkozni. Ezek a barátságok a mai napig élnek. Sokan 
ezek közül vendégeim is voltak itthon. Eleinte meglepte őket, hogy én ismerem az ő 
irodalmukat, tudok könyv nélkül idézni Goethet, Schillert, Koppstockot, sőt Heinét is, akit 
ők a náci iskolában nem tanultak, aztán elmondtam nekik, hogy mi itt a puszta szélén, 
Karcagon, a jó Kresznerics Gyula bácsitól két évig tanultuk a német irodalomtörténetet. A 
főiskolai műtörténet-órákon pedig azon modern német művészek műveivel is 
megismerkedtünk, akiket ’elfajzott’ mesterekként Hitler kitiltott a német művészetből. 
Találkoztam westfáliai parasztokkal is. Megfestettem egy öreg gazda arcképét a fia és menye 

 
„Günter Lohmann édesapja” 
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kérésére, napokig jártam hozzájuk, az öregúrral ebédeltem, hallgattam az első világháborús 
történeteit: ugyanúgy emlékezett vissza akkori élményeire, mint nálunk az öreg hadviseltek. 
Ő is harcolt az orosz fronton, ahol az én apám megsebesült. Csak nagyon kellett figyelnem 
minden szavára, mert az öreg a hagyományos plattdeutsch-nyelvet beszélte, nehéz volt 
megértenem. 

A környék parasztgazdái is eljöttek 
Patthorstba, a grófi család erdészének a temetésére. 
A gyászkocsi a kastély elé kanyarodott. A 
gyászszertartás itt kezdődött. A báró feleségével, két 
lányával a főlépcsőn állott, fekete ruhában. Ő 
búcsúztatta az erdő nagyszerű, nagytudású 
mesterét. Megköszönte azt, hogy becsületes 
munkájával szolgálta az uradalmat, ahogy az erdész 
ősei is szolgálták az ő őseit, generációkon keresztül, 
egymásra utalva éltek századokon át. Emberi volt a 
beszéde, ahogy családtagja elvesztésekor beszél az 
ember. Aztán megszólalt a kastély harangja, 
elindult a gyászkocsi a sáros erdei úton a falu 
temetője felé. A báró és szép neje követte a koporsót, 
szitáló esőben, cuppogós sárban, a gyászoló 
családdal és a végtisztességre egybegyűltekkel 
együtt. Mindenki fekete kabátban, kalapban. A 
sírnál a lelkész a bibliából olvasott néhány textust 

szép régies Luther-i nyelven. A fúvószenekar eljátszotta a hagyományos dalt az elesett 
leghűbb bajtársról, akinél jobbat nem találni. Az elhantolás után elvonultak a zenészek, 
ritmusos, vidám zenével. Merthogy az élet megy tovább. 

A sírnál az erdész fia kezet fogott a báróval: átvette apja munkáját. Az élet megy 
tovább. Én nem ismertem az öreg erdészt, de a temetés, a nemes szertartás nagyon 
meghatott. Évszázadok meg nem szakadt hagyománya vett körül. 

Az első németországi kiállításom Güterslohban volt, a Tigges könyvkereskedés 
termeiben. Százötven éves ez a cég, apáról fiúra szállt, s akkori vezetője valóságos művészeti 
centrummá fejlesztette. Volt itt irodalmi est, kis koncert, tárlat. A városka közönsége tudta, 
hogy amit itt kap, az mind színvonalas. Az én képeim is elismerést arattak. Többnyire 
alföldi tájak, portrék. A kirakatban is látható volt néhány kép. Egyik ottani barátom mesélte 
mosolyogva: kislánya az iskolából jövet társaival nézte a kirakati képeket, s azzal 
fontoskodott, hogy ő ismeri a magyar festőt, merthogy voltam náluk vendégségben. Igazán? 
– kérdezték a gyerekek. És mondd, milyen egy ilyen művész? Hát egészen normális, csak ha 
beszél, az nagyon furcsa... Nyilván az én jó kunsági ízű kiejtésemre gondolt. A westfáliai 
újságban is megjelent az a kis történetem, ami arról szólt, hogy kihallgattam három 
iskolásgyerek komolykodó beszélgetését, miközben én a Halle-i gótikus templomot rajzoltam. 
Vettem néhány vastag filctollat, s kipróbáltam, tudok-e ezzel a nekem akkor még új 
eszközzel érdemlegeset alkotni. Lendületes vonalakkal rajzoltam és a harsogó színű filctollak 
szörnyű ronda nyomokat hagytak a papíron. Hátam mögé három iskoláslány óvakodott, 
kíváncsian nézték, mit művelek az ártatlan, türelmes papíron. Aztán halkan megszólalt az 
egyik: Úgy rajzol, mint Picasso. Erre a másik: Lehet, hogy ő maga Picasso? Mire a bölcs 
harmadik: Ugyan, Picasso már száz éve meghalt... 

A kisváros nagy buzgalommal készült az angol királynő látogatására, aki a közeli 
brit katonai repülőteret ment vizitálni, útja átvezetett a belvároson, ahol zászlók, 
virágtömegek és a cukrászdákban őt ábrázoló tortacsodák pompáztak, meg az én kiállítási 
plakátom. Azt kérdeztem a galériástól, hogy őfensége bekukkant-e a kiállításomra, ha már 
épp erre viszi útja. Sajnos, nincs benne a programjában, mondta. No, akkor én se állok be az 
őt bámuló tömegbe, hanem átmegyek Bielefeldbe, ahol vár egy ifjú dáma, a portréját fogom 
festeni... 

 
„Első vázlatom Westfaliában, 

1962-ben 
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Barátaim elvittek Hannoverbe, ahol több modern galériát látogattam meg. És nagy 
örömömre megnézhettem a Wilhelm Busch Muzeumot. Nagyon szerettem Busch humoros 
verses-rajzos műveit, még Karcagon, kölyökkoromban került a kezembe Kiss Miska bácsi 
jóvoltából a Max und Moritz könyv. Később a gimnáziumi német tankönyvből tanultuk a 
Plisch und Plum történetét, a bumfordi verseket ma is tudom idézni. Délután a Tiemann 
család gyermekeiről készítettem pasztell-portrékat. A gyerekek jólnevelten elszenvedték a 
modellülés unalmát. Amíg az egyiket rajzoltam, a többiek hancúroztak, zajongtak 
körülöttem. Átjött a szomszédból egy szelíd kislány, ölében hozta kedvenc tengerimalacát. 
Aztán megkérdezte, hogy tudok-e állatot is festeni. Mert szeretné megrendelni kedvence 
képét. És, kérdezte, mennyi lenne a tiszteletdíj. A kérdés komoly volt, én is ’komolyan’ 
válaszoltam, hogy kicsi modell esetén a pénz is természetesen kevesebb, mondjuk 5 márka. 
A kislány eltűnt, nemsokára visszajött, kezében az öt márkával. Leült, ölében az állatka 
feküdt mozdulatlanul. Én könnyedén felvázoltam szép fehér és gesztenyebarna színeit. 
Körülöttem néma csend, a gyerekek most nem hancúroztak, lesték, hogy alakul a ’portré’. 
Aztán a kész művet átadtam, s a kislány meghatottan kijelentette: Ön valóban nagy 
művész. Addig ezt még senki nem mondta nekem. A pénzt visszaadtam, hogy azon vegyen 
keretet a képhez. 

Egy használt Opelt vettem. Kocsim már lett, de jogosítványom nem volt, hogy jutok 
így haza? Néhány asszony is vállalta volna a sofőrködést, de abba a férjek nem egyeztek 
bele. Végül Günter barátommal indultunk útra. Nagy ’nyelvészeti’ élmény volt az, hogy 
amikor meg-megálltunk a hosszú út során, minden országrészen más-más dialektusban 
beszéltek a benzinkutasok, pincérek. Ausztriába érve betértünk a Roithinger-családhoz, ahol 
valaha hadifogságos korszakomban laktam. Nagy öröm, kedves viszontlátás, marasztaló 
vendéglátás! Güntert is meghatotta a fogadtatás, csak a dialektust értette nehezen. Másnap 
Bécsben megpróbáltunk a magyar követségen vízumot kérni számára, de elutasították. Hej, 
vasfüggöny!... Az osztrák határsorompóig vezette a kocsimat, ott kiszállt, aggódó szeretettel 
engedett utamra: Láci, csak lássán-lássán! 

Annyira már tudtam vezetni, hogy áthaladtam a ’senki földjén’ és megálltam 
akkurátusan a magyar határőr csizmájánál. Előbb Bécsből telefonon kértem a pesti 
unokaöcsémet – akinek akkor már volt jogosítványa –, hogy jöjjön elém a magyaróvári 
állomásig, mert addig jöhetett határsávbelépési engedély nélkül is. Azt is kértem, hogy a 
családomnak ne szóljon az autómról, hadd legyen meglepetés, akkoriban igen ritka esemény 
volt az autóvásárlás. A határtól Mosonmagyaróvárig egy barátságos határőrtiszt vezette a 
kocsit, onnan aztán a házunk kapujáig az öcsém. Ott felszóltam telefonon a családnak: 
Gyertek le, hozzatok pénzt, hogy kifizessem a taxit. Vártam azt a pillanatot, amikor 
elbüszkélkedhetek nekik új szerzeményemmel. Jön a feleségem, keresi a taxit, hogy fizessen, 
a kocsit észre sem veszi. Jön a lányom is, s elrikkantja magát: Apu, hát hoztál nekünk egy 
autót! Ő rögtön kapcsolt, hiába, no, ezek a csitrik már hallottak ilyen ritka esetekről is! 
Mást is hoztam, persze, rengeteg szellemi hatást, ismeretet, és sok-sok értékes könyvet.”). 

Ugyan miről is beszélhetne Bod László egy ilyen nagy utazás után? 
Természetesen Karcagról. 

(„Manapság már nem megy ritkaságszámba utazgatni szerte a világban, autót hozni 
kintről. De akkor ez még nem volt mindennapi, ezért beszéltem olyan sokat azokról az 
időkről. De ez az első kocsim nekem nagyon sokat segített a munkámban, jártam vele hazám 
tájait, leggyakrabban haza, Karcagra vitt az utam. A múltamba, a gyermekkoromba való 
visszatérés rengeteg érzelmi és művészeti gazdagodást jelentett. Rokonom már egy sem élt 
ott, de sokan éltek még a régi barátok, iskolatársak és szomszédok közül. Többször 
szállhattam meg a kedves öreg Láposi Imrénénél – már nem a Soós István utcában, hanem a 
lányánál élt a Füredi úton. Az utcai szobában lakott, régi bútorai, tárgyai között. A 
Magány című képemet róla festettem, 1969-ben állítottam ki a Csók István Galériában. 
Azóta egy amerikai műgyűjtő a falán őrzi Láposi néni melankolikus világát... 
Vendégeskedtem Dr. Sántha Józsefnél, Cs. Kovács tanító úrnál, aztán többször Dr. Lázár 
Szabolcsnál, amikor még nem költözött át Kisújszállásra. Laktam bérelt szobában 
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családoknál, vagy kint a berekfürdői szállóban. Napközben pedig jártam a régi utcákat. A 
szélmalomnál – amit gyerekkorom óta áhítattal megbámulok – mindig megálltam, festettem, 
rajzoltam, még a szélmolnár Barna bácsit is. A temetőben sokat bóklásztam, kerestem az 
elhalt ismerősök fejfáit, barátkoztam a félszemű csősszel. Hosszú csavargásokat tettem a 
határban, a Zádor-hídnál, a Tilalmas tájékán. A gimnáziumba mindig betértem, 
beszélgettem az akkori diákokkal, a még ott tanító hajdani ismerősökkel, a nagytudású 
Varga József igazgató úrral. És szinte szertartásosan meglátogattam Kántor Sándor bácsit, 
aki diákkorom óta példakép volt, s aki megtisztelt azzal, hogy megtekintette 1969-ben a 
Csók Galériabeli kiállításomat, ünnepélyesen felajánlotta a tegeződést. Aztán következtek a 
karcagi kiállítások: Somogyi Árpád és Cs. Kovács Imre társaságában állítottam ki először a 
Kultúrpalotában. 

A Kultúrpalota nekem sok emléket jelent. 
Már az építésekor csodájára jártunk. Emlékszem 
arra az ünnepélyes készülődésre, amivel szüleim 
várták a házavató estélyt. Apám írt egy ünnepi 
ódát, ami dicsérte a kunok kultúra-támogató 
buzgalmát, s amit Dr. Máthé Márta mondott el 
nagy tetszést aratva. Itt nyílt meg az új mozi, jó 
műsorai ablakot nyitottak a nagyvilágra, itt 
láttam az első hangosfilmet, jó felszerelésű 
színpadán játszottak tavaszonként Radó direktor 
úr társulatának kiváló színészei. Sokat 
ácsingóztunk a színészbejárónál, hogy 
autogrammot kérjünk kedvenc művészeinktől. 
Nekem nagyon imponált Bányász István, aki 
elbűvölő, szellemes karikatúrákat is rajzolt. 
Amikor odamerészkedtünk hozzá egy aláírásért, 
cinikusan ránkpirított: Minek kell ez nektek, 

talán seggtörlő papírnak? Később itt tangóztunk a diákbálokon rózsaszín ruhás, bocitérdű 
iskoláslányokkal. Aztán hosszú-hosszú, nagy változásokat hozó idő után itt 
vendégszerepeltettem az Állami Bábszínházat, s lestem a közönséget: hány hajdani ismerős 
ül a nézőtéren. Sok kedves arcot láttam, azt is, akiről gyerekkoromban az első ügyetlen kis 
portrét festettem, a hajdani szép és előkelő asszonyt, aki most deklasszálva és megalázva 
bújt meg a nézőtéren, s nem mert hozzám közelíteni, megszólítani. Hát ebben az épületben 
állítottam ki a képeimet a két karcagi származású szobrásszal. A kiállítás rendezése sok 
gonddal járt a két földim kicsinyes rivalizálása, érthetetlen féltékenykedése miatt. Végül 
mégis állt a kiállítás, a rendezésben nagy segítségemre volt egy szerény, barátságos és 
jóízlésű fiatalember, akit nagyon meg lehetett kedvelni. Megtudtam, hogy szobrásznak 
készül, a felvételi vizsgája előtt áll: Györfi Sándornak hívják... 

Azokban az évtizedekben már gyakran jártam külföldön, kiállítani. Sok barátot 
szereztem, s ezek közül egyre többen látogattak el Magyarországra, s ha már itt jártak, 
vittem magammal őket a Tiszántúlra, hogy megismerjék és megszeressék hazámat. Többen 
közülük éppen a karcagi tájképeimet ismerve kérték, hogy lássák azt a vidéket, amelynek én 
olyan lelkes dicsérője voltam. Örömmel kalauzoltam őket, s közben kajánul figyeltem, hogy 
válnak rajongóivá szülőföldemnek, hogyan esnek ámulatba, amikor egy-egy nagyszerű – 
sokszor nagyonis egyszerű – földimmel ismertettem meg őket. Mert nemcsak a világcsoda 
Kántor műhelybe vittem őket, vagy a múzeumba, vagy a gimnázium kiváló angolságú 
igazgatójához, Varga Jóskához, hanem bejártuk a szépen művelt gabonaföldeket, a tanyákat, 
vagy parasztportákat is. Nem tudnám már felsorolni, hogy a világ hány országából jöttek, 
de tudom, hogy németek, hollandok, svájciak, amerikaiak járták velem e tájat. Emlékszem 
egy svájci fiatalemberre, akit Alexandernek hívtak, a karcagi látogatása után kijelentette, 
hogy őt inkább most már Sándornak szólítsuk, hisz Petőfi is Sándor volt... És amikor a 
hetven éves születésnapomra itt a Kultúrpalotában, a mai Dérynében nyílott a kiállításom, 

 
„Kántor Sándor a harmincas években” 
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a hollandiai Breda városából befutott egy autóbusznyi társaság engemet megtisztelni, 
többségüknek otthonában ott függ a falon egy vagy több festményem. 

1970-ben megszületett az első unokám, Marci, majd jött Dani és végül Borika. Őket 
is el kellett vinnem Karcagra, nemcsak azért, mert én szerettem volna nekik megmutatni, 
hogy honnan indultam, hanem mert ők is kívánkoztak oda. Ez az érdeklődésük pedig 
Fazekasnak is köszönhető. Már említettem, hogy egyik jóbarátom volt Fazekas Pista, első 
elemitől érettségiig egy osztályba jártunk. Csodáltam gazdag fantáziáját, meghökkentő 
történeteit, – némelyek szerint nagyokat füllentett. Egyszer Marci unokámnak mesélnem 
kellett gyerekkoromról, s a mese Fazekas egyik nehezen hihető történetéről szólt, s ezt oly 
meggyőzően meséltem el, hogy a feleségem is elhitte. Attól kezdve minden este kellett ilyen 
történetet mesélni, ahogy nőtt a két kisebb unokám, nekik is. Az elbeszélések hőse 
természetesen Fazekas volt, aki mindig meglepő ötletekkel jött elő, a másik személy persze 
én voltam, a hiszékeny és mindig aggodalmaskodó, a harmadik állandó szereplő pedig Fodor 
Frici, a vagány és apró gonoszságokra mindig kész fickó. És megjelentek az elbeszélésekben 
a gyerekkorom érdekes alakjai, így a cséplőgépes Tompa Lajos, az ezermester Orvos Nagy 
Gergely, a nagyon okos parasztgyerek Combos Gergely, a nagyerős Főző Lajos és Berecki 
bácsi, a fiakeres. Nem maradhatott ki a meséből a pofozkodó, diákgyötrő Tanár sem, akit 
rettegtünk és kinevettünk, meg bosszantottunk is. Amikor mondtam a meséimet, minden 
este más csattanós kis rögtönzött hazugságomat, én olyan nagyon karcagi kisfiúvá váltam, 
hogy régen elfelejtett emberek, utcák, házak, a vásárok, libaúsztatók bukkantak fel 
emlékezetemben. Néha felderengett bennem az a hangulat, ahogyan apám mesélt nekünk, 
hajdan, az ő margitai gyerekkoráról. Sokszor rajtakaptam magamat, hogy ugyanazzal a 
hangsúllyal, szófordulatokkal beszélek, mint ő. Az unokákba szüremlett át valami a dédapa 
világából.”). 

Karcag mellett egy másik festői téma 
Velence. Bod Lászlóék a Velencei-tó mellett 
találtak egy romos kápolnamaradványt, amit 
megvettek, helyreállítottak, berendeztek, ma 
már ez a második otthonuk. Lehet ott lakni és 
festeni. Amikor a romot 1967-ben megtalálták, 
a Velencei-tó környéke még érintetlen 
természeti terület volt, ami azóta beépült 
ízléses és ízléstelen villákkal, nyaralókkal, s a 
tópart sem a régi már, mert kikotorták. („Ahol 

én vagyok, ott már a régi világ alig található meg. Azért a táj nem romlott meg: a domb 
megmaradt dombnak, a vízfelületen ma is szép fények játszanak.”). 

Bod László sokat dolgozik. Előfordult, hogy időnként gusztusa támadt 
elvontabb képek alkotására, kompozíciókat festett valamilyen érzelmi hatásra, 
mondjuk, egy jó vers olvasása után, esetleg akkor, ha felkavarodtak benne háborús 
emlékei, s ez bizony sokszor megesett vele, főleg akkor, amikor már unokái voltak, 
akik kérdezték. („Nagyon érdekelte a gyerekeket ez a téma. Ilyenkor nekem is eszembe 
jutottak az elpusztult magyar katonák és a félhalott ország, s kompozíciós tervek alakultak 
ki bennem, amik aztán vagy megszülettek vagy nem, de vázlatban mindenképpen 
megmaradtak... 

Máig is azt érzem, hogy Velencére a régi római istenek vezettek, akik itt a hajdani 
Pannoniában is ott lakoztak a polgárok kőházában, és akik, úgy érzem, még ma is valahogy 
ott lebegnek a vizek, a dombok, erdők közelében. És néha beleavatkoznak a mai halandók 
életébe is. Egy fülledt nyári délután autóztunk feleségemmel a Balatontól Pest felé, 
Pákozdon át, Sukoró alatt. Zsongott körülöttünk a táj, meleg sárgás és narancsos színek 
aranylottak a dús tengeriföldek, a kopasz dombok és az útmenti diófák fölött. Nem lepődtem 
volna meg, ha faunok vagy nimfák tűntek volna elő a nádasból, vagy Vénusz maga 
csalogatott volna be a sűrű bokrokba. Bacchus is ott lehetett talán a velencei öreg 
borospincék tájékán, mert épp bort mért ki az egyik gazda az arrajáróknak, mi is megálltunk 

 
„Borospincék Velencén (1993) 
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egy demizsonnyi borért. Ekkor súghatta valamelyik faun, hogy itt kellene nyári hajlékot, 
alkotó házat keresni. Egy hét múlva vissza is tértünk, jártuk a hegyoldalakat valami 
présházfélét keresve, amit megvehetnénk. De nem találtunk. Aztán egy csúf esős hétvégén 
befordultunk a faluba, s ott megláttunk egy siralmas, kifosztott kápolna épületet. Az ajtó, az 
ablakok kitépve, a falak vakolat nélkül, a tető beroskadva. És a sáros udvarra bemerészkedve 
megláttuk az épület belsejét, leszakadt mennyezet, piszkos és rideg falak: a hajdani oltár, 
padok kilopva, ocsmány firkák a falakon. És emberi trágya a kövezeten. Az antik istenek 
közül itt csak Hermesnek, a tolvajok védőjének a jelenlétét lehetett érezni. Még szerencse, 
hogy a földből nem lopták ki a római kori cserép szarkofágokat, a holtak csontjait: ilyen 
maradványokat később rengeteget találtunk. Az épület ugyanis római kori fundamentumon 
áll, maga a falu is római település volt, még lovas császárszobrot is találtak pár évvel a mi 
látogatásunk előtt. Az épület Szent István korában lett keresztyén templomka, később még 
gótikus harangláb is épült mellé. A török időkben ez is lerontatott, a vastag templomfalak 
maradtak meg csupán, s amikor ezt a vidéket, mint ’terra-deserta’-t a Meszlenyi család 
kapta meg Bécstől, az ide hívott szláv, német és magyar jobbágyoknak ezekre a falakra 
építették a falu templomát 1712-ben, s csak száz év múlva épült fel egy nagyobb templom. 

 
„A romos velencei kápolna” 

Két és fél évszázad minden viszontagságát átvészelte, csak a Rákosi-időkben a falu 
lumpeneinek sikerült kifosztani, meggyalázni, megrontani. Rengeteg áldozattal, munkával 
tettük használhatóvá az épületet, ahol nyáron lehet festeni – új témakör a velencei táj! –, sőt 
egy időben kiállításokat is rendeztünk sok jelentős festőnek, szobrásznak. Írók, művészek, 
tudósok, politikusok járnak ide mai napig is. És sok üdülő, külföldi érdeklődő tér be 
kíváncsian. Valaki a karcagi barátaim közül sajnálkozott azon, hogy miért nem a karcagi 
szélmalmot vettem pártfogásomba. Akkor még azt meg lehetett volna szerezni. Szíven ütött 
ez a gondolat, mert gyerekkorom óta vonz az a csodálatos épület, de már késő, nem aktuális. 
De minden évben meglátogatom a karcagi szélmalmot, örökös festői témám marad.”). 

Mint a legtöbb alkotó ember, Bod László is állandó időzavarban volt, 
időhiánnyal küszködött. („Sokszor nem tudok elmélyülni kellően, mert más, határidős 
feladat köti le az időmet és az energiámat. Sok-sok ötlet, téma csak vázlatban marad meg, 
mivel nem tudom kibontani. És már nem is fogom tudni! Az az igazság, hogy szétfolyok 
egy kicsit. Egyben nem: a festői feladataimat mindig teljesítem. Ami célt kitűzök magam 
elé, esetleg amit mások tűznek elém határidővel, azt megvalósítom. Sokszor hullámhegyként 
tornyosulnak fölém az igények: sokfelé kérnek tőlem képet, kiállításokra, s vannak olyan 
országos tárlatok, amelyeken viszont én szeretnék jelen lenni a műveimmel, aztán jönnek a 
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határidők, csak győzzem megjegyezni őket. S az sem mindegy, hogy mit adok ki a kezemből. 
Időnként erre a sokféle feladatra bejön egy fontosabb, például az, hogy avatják a Videoton új 
művelődési házát, s az én kiállításommal akarnak nyitni. Amikor erre kértek, félretettem 
minden más munkát, hogy felkészülhessek. Mert az igazgató Karcagról került oda... Az 
ember hiúságának persze jólesik ez az érdeklődés, bizonyos anyagi örömöket is jelenthet, de 
elveszi az időmet más, fontosabb művektől. Erre nagyon kell vigyázni! Addig, amíg az 
embernek van elég energiája és eleget tud tenni mindennek, rendben van, de most már 
takarékoskodni kell az erővel.”) 

A festő megteremtette magának Velencét, félve óvta Karcagot, de ott volt 
neki témának az egész világ, s egy művésztelep is lehet inspiratív. 

(„Nagyon szép és nagyon forró nyár volt 1973-ban, amikor a balmazújvárosi tanács 
meghívására résztvettem az ottani alkotótábor munkájában. A helybeliek mindent 
megtettek, hogy néhány kedves kollégámmal együtt jól érezzük magunkat, megismerjük a 
községet és lakóit, barangolhassunk a határban. Én nagyon hasznosnak tartottam az ilyen 
alkalmakat, s igyekeztem minél több emberi és festői élményt szerezni, s ebben a községben 
igazán sok ilyen adódott. Járhattam a Veres Péter által megírt Gyepsoron, meglátogattam 
az ő hajdani házát. Emlékszobájába megilletődve léptem be. 

Balmazújváros lakosai készíttettek egy Veres Péter szobrot. Összeadták a pénzt, s 
várták a mű megérkezését. A szobrot Somogyi Árpád mintázta meg. Az író alakja egy 
széken ül. De hogyan érkezett Újvárosba? Úgy mesélik, hogy egy nap a kocsma előtt parkolt 
egy teherautó. A platón volt egy szobor, a feje, válla kilátszott az oldaldeszkák fölött. A 
szállítók kötelekkel rögzítették a szobrot, úgy, hogy a nyaki részen vetették át azokat, s úgy 
pányvázták ki. A járókelők kíváncsian nézegették a teherautót, de egyszer csak felkiált 
valaki: Hát ez a mi Péterünk! Összecsődültek az emberek, berohantak a kocsmába a szállító 
emberekhez, kis híján meglincselték őket azért, mert nem takarták le a szobrot, s ily 
megalázó módon fuvarozták át a fél országon. Így, kötéllel a nyakán, világcsúfjára!… 

 
„Balmazújvárosi vázlat (1972.)” 

Étkezni egy vendéglőbe jártunk, ahol esténként csodálatosan szép parasztokat, 
pusztai embereket lehetett rajzolni, velük elbeszélgetni, hűsítő fröccsök iszogatása közben. 
Csak egy hetyke, fontoskodó rendőrke zavarta életünket, aki ilyen-olyan okkal belénk kötött 
az utcán. Az egyik este is ott ültünk a vendéglőben, vacsora mellett beszélgettünk aznapi 
végzett munkánkról, békésen hallgattuk a cigányzenekar muzsikáját. A prímás mögött ült a 
kisfia, aki akkor jött haza valamelyik külföldi zeneversenyről, ahol jelentős díjat nyert. 
Mindenki szeretettel és elismeréssel nézett a gyerekre. De egyszer csak előtántorgott az 
egyik asztal mellől egy részeg, drabális alak, s követelte, hogy a gyerek játsszon neki. A 
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prímás barátságosan le akarta beszélni a vendéget erről a kívánságáról. De az nem tágított, 
majd nekitámadt a gyereknek. Azt az anyja hamar maga mellé rántotta, a testével védte. A 
prímás a hegedűhöz szokott gyenge kezét ökölbe szorítva hadonászott a támadó orra előtt. 
Egy szék felborult, aztán egy asztal. Kitört a verekedés. De hamarosan berohantak a 
rendőrök, elől a mi kis mitugrászunk. Olyan nagy pofont kapott valakitől, hogy a sapkája a 
mi asztalunkra repült, mi meg vigyorogva adtuk oda neki. A rend hamar helyreállt. A 
következő napokban elkerült bennünket a kis rendőr… 

Egy tikkasztó meleg délután látom, hogy egy finn rendszámú Volvo áll a presszó 
előtt. No, hadd lássam, mi szél hozott ide onnan látogatókat. Bemegyek a presszóba, ahol két 
finn fiú és két finn leány ül egy erősen kapatos helybeli fiatalember asztalánál, kézzel-lábbal 
magyarázva akarnak valamit megértetni vele. Az nem ért semmit, csak issza a külföldiek 
által rendelt töményet. Később tudtam meg, hogy a helyi focicsapat tagja, az aznapi meccs 
előtt ült be a helyiségbe. Ezek a jómódú ifjak Suomiból jöttek a szocializmussal ismerkedni. 
Azidőtájt divat volt a gazdag sznob ifjaknak baloldaliaskodni. Vállaltam, hogy mutatok 
nekik valamit a mi életünkből. A Volvóba ülve jártam velük egyet a határban, voltunk egy 
juhásztanyán. Visszafelé a község elején megálltak a vályogvető gödröknél. A cigánytelepen. 
Ezzel a teleppel az újvárosiak nem nagyon dicsekedhettek. Én jól ismertem, mert előzőleg 
többször jártam ott is, barátkoztam az emberekkel, még az indiai eredetükről is beszéltem 
nekik. De most, hogy hirtelen én is a külföldiek szemével kezdtem látni a valóságot, kicsit 
megrendültem. A jómódú fiatalok szótlanul visszaültek a drága kocsiba – ami kiáltó 
ellentétként porzott ki a putrik közül! –, még eljöttek velem a helybeli tanárékhoz finom 
rántottcsirke vacsorára, ahol immel-ámmal piszkálták az ételt, aztán elrobogtak valami 
szebb szocialista környezetet keresni... 

 
„Svájci vázlat (1973.)” 

Egy hét múlva én is elutaztam ebből a világból egy merőben más világba, Svájcba. 
Meghívást kaptam Svájcból, Alexander Zinsli tanító úrtól, aki a graubündeni 
Safienvölgyben lakott, egy tucatnyi szétszórtan épült házból álló településen. A völgy szót 
úgy kell érteni, hogy a nagyon magas hegyek között irdatlan szakadékszerű mélységben 
zúgott a patak, az Elő-Rajna felé áramolva, a helység meg fent volt a hegyek oldalán. A 
völgyet lezáró magas, sziklás hegyek túlsó oldala már Olaszországra néz. Itt nem lehetett 
napnyugtát látni, mert a nap már délután a hegyek mögé bújt, megvilágítva a nyugatra 
néző havasok oldalát, csodálatos színjátékot varázsolva a völgyben lakók fölé. Csend, 
nyugalom, kristálytiszta levegő! Eszményi hely meditálásra, s főleg azon festőknek, akik 
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szeretik a hegyi tájakat megörökíteni. Zinsli bácsi feleségem távoli rokona. Még a múlt 
század hatvanas éveiben egy safieni fiatalember, Philipp Zinsli cukrászlegény indult el 
innen szerencsét próbálni egyenesen Magyarországba, ahol akkor még csábító lehetőségek 
várták a bevándorlókat. A mesés felvidéki királyi városban, Bártfán telepedett meg, jómódú 
cukrász lett, (s bár vándorlevele csak öt évre szólt) ott maradt, családot alapított, derék 
polgára lett hazánknak. Az ő dédunokája az én feleségem. A Svájcban maradt rokonok 
tartották a kapcsolatot a magyarországiakkal, így velünk is. Leglelkesebben Alexander 
ápolta ezt a távoli és elég népes rokonságot. Az övé volt a Zinsli család ősi háza, amely ott 
áll szerényen egy nagy szakadék közelében, Safien-Bächben. Valóságos helytörténeti 
múzeum. És a falon ott vannak a rokonok fényképei, szíven ütött, amikor a lányom képét is 
megláttam a többi közt. Mellé tettem az első unokám képét is, hogy teljes legyen a ’családfa’. 

Chur városából indultam fel hozzájuk, nem tudtam, mi vár rám és öreg Polski 
Fiatomra útközben. A szikla oldalába vágott, keskeny és hajtűkanyarokkal megnyomorított 
úton mentem, jobbra meredek sziklafal felfelé, balra meg lefelé a patak iszonyú mély 
völgyébe ’zuhant’ és riogatott, nem mertem lenézni. A mélység veszélye! Azt reméltem, 
hogy nem jön szembe velem semmi jármű, sem tehén. De jött, óriási szálfákkal megrakott 
teherautó, meg csellengő tehenek... 

Amikor kiszálltam a rokoni háznál, azon gondolkodtam, hogyan lehetne valami 
helikoptert szerezni, ami majd levisz innen, mert én ezt az utat még egyszer nem fogom 
megreszkírozni. De mégis megtettem, többször is. Nagy érdeklődéssel jártam fent a tájat, 
rajzoltam és festettem, és egyre inkább rájöttem, hogy én mégis csak alföldi festő vagyok... 
Alexander jött velem csavargásaimban, megismertetett a helybeli paraszt családokkal, 
barátságosan fogadtak, mert rokonnak tartottak. Turistáknak nem köszöntek, engem 
megkínáltak itt-ott erjesztett savóval. Hamar elterjedt a híre annak, hogy egy idegen festő 
járja a tájat, rajzolja-festi a természetes palával fedett rusztikus faházakat, az ősi templomot 
a temetőkert közepén, meg a szénát hordó nehéz életű ittenieket. Egyik nap egy kedves, riadt 
tekintetű paraszt asszonyka keresett meg a tanító úrék házában, s kérte, hogy fessem meg az 
arcképét. Ünnepi öltözetben, vagyis népviseletben jött: fekete mellényke, fehér fodros blúz, 
gyöngysor a nyakában. No, igazán kedves jelenség volt. Pár napig járt modellt ülni, s 
közben apránként kipanaszolta, hogy boldogtalan, elvágyik innen valahová messze ebből a 
kemény, rusztikus világból. Érdekes, a festő az arcvonásait figyeli, de a lélek előbújik a 
látható formák, színek mögül, őszintén kitárulkozik. Mint a jó orvosnál a panaszos... 
Vigasztaltam, dicsértem külsejét. A portré elkészült. Egy jó esztendővel később jött a hír, 
hogy az asszony meghalt. Megölte magát. A festményt hagyta a gyermekeire. 

Voltam egy idős festőnél – ő még feljebbi hegyoldalban lakott –, mogorva kis hegyi 
manónak néztem, de nagy lelkesedéssel mutatta jó absztrakt kompozícióit. Érdekes volt egy 
Unger nevű családnál tett látogatásom: ezek még magasabb helyen laktak, érkezésemkor 
éppen egy szarvast trancsíroztak a ház előtt nagy asztalokon, jó gabonapálinkát iszogatva 
közben, mint nálunk disznótorban szokás. Állítólag őseik hajdan hazámba mentek 
szerencsét próbálni, s visszatérve nevezték el őket ’magyarnak’ az ’a’ magánhangzót ’e’-re 
változtatva. 

Rokonaim elvittek a mi völgyünkkel párhuzamos Hinterrhein völgyébe, hogy lássam 
a híres-hírhedt Via Malát, a kegyetlen szakadékot, ahol évezredek óta járnak vakmerő utasok 
az Itália felé vezető úton. Sokan nem jutottak át, s egy magamfajta alföldinek iszonytató 
volt letekinteni a keskeny hídról – az emberi akarat, lelemény, bátorság alkotásáról – a mély 
szurdokba. A szűk sziklanyílásban vadul, félelmetes zúgással ömlik, zúdul le a víz, az itt-ott 
besugárzó napfény által megvilágítva. Gyönyörű színek! A nagy W. Turner jutott eszembe, 
aki csaknem kétszáz évvel ezelőtt rácsodálkozott a svájci sziklavilágra, utolérhetetlen, 
romantikus alkotásaiban örökítette meg élményeit. A völgyben feljebb haladva a San 
Bernardino-szoros felé, még betértem a híres Zillis-i templomba, hogy lássam az 1130-ban 
készült kazettás famennyezet festményeit. Százötven kazetta román-stílben bibliai 
jelenetekkel telefestve! Néhány kazettán kétfarkú sellő, kígyó, pelikán is látható. Mintha a 
keletmagyarországi kis kálvinista templomok festett mennyezetképeit látnám, amiket 
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hajdani asztalosmesterek pingáltak! Hogy vándorolt el ez a képi világ oda mihozzánk? 
Vándor mesterlegények hozták magukkal?... 

Innen mentem át Itáliába két hétre. Visszatérve már hóborította házakat, kaszálókat 
találtam. A mély völgyben, a sziklafalak között nagy csapatokban fecskék repültek Itália felé. 
A havasi legelőkről lefelé vonultak a tehenek nagy kolompolással, felvirágozva. A hajtók is 
virágos kalapban. Az ablakomból ráláttam az útra, a havas fehér tájban a sok-sok veres állat 
csodálatos színélményt jelentett. Búcsúztam a kedves tájtól és lakóitól. Alexander beült a 
kocsimba, hogy velem beutazza Svájcot. Óvatosan vezettem a frissen esett hóval belepett 
hegyi úton lefelé. Már túl voltunk néhány félelmetes kanyaron, amikor az út közepén egy 
asszony megállított bennünket. Forduljunk vissza, most telefonált neki Alexander felesége, 
mert feledékeny öreg férje otthon felejtette minden iratát, pénztárcáját. Mit volt tennem, 
megfordultam. A sziklafalban volt egy méternyi széles kivájt mélyedés, az megkönnyítette a 
fordulás keserves manőverét, Alexander az út szakadék felé eső szélére állva vigyázta, hogy 
a rükvercnél a hátsó kerekem ne csússzon le. Köveket vert le a kerék a mélybe, hallottam, 
ahogy zuhannak, pattognak lefelé, fákhoz, sziklákhoz csapódva. Felmentünk, a briftasnival 
újra leindultunk, meg sem álltunk az ország másik csücskéig, Genfig. Ott persze 
megnéztem a reformáció emlékművet, rajta Bocskai alakját és domborművét. Amíg francia 
nyelvterületen voltunk, Alexander meg nem mukkant franciául, nekem kellett beszélnem 
azzal a kevés francia szóval, ami eszembe jutott, nagy keservesen. Visszafelé Bernben 
voltunk a parlamentjükben, csak belépőjegyet kellett váltani. Semmi igazoltatás vagy 
engedélykérés. Egy galériában éppen egy Paul Klee gyűjteményes kiállítás volt, hosszan 
elidőztem benne. Alexandernak ugyan nem tetszett Klee művészete, s mint jó tanító, aki 
holtig tanul, faggatott: miért fest érthetetlen képeket az, aki ifjú korában még ’normális’ 
módon ábrázolt? ... De belenyugodott, hogy értékes svájci művész ez a Klee, – ha még én 
mint keleti, külföldi is tisztelem, ismerem. Baselben egy özvegy református papnénál 
szálltunk meg. Az idős hölgy kedvesen mondja, hogy ő azelőtt soha még magyarokkal nem 
találkozott, de a múlt héten nála szállt meg egy magyar lelkész, aki Jugoszláviából jött 
valami kongresszusra, az is László, és Boda, vagy Bódi a családi neve. Most meg én is nála 
lakom, második magyarként. Milyen furcsa! Kezembe adott egy szép könyvet, a bázeli 
katedrálisról szólt. A bevezető szöveg valahogy így szólt: ’...és amikor a kalandozó 
magyarok másodjára is felgyújtották a templomot...’ No, mondom neki nem túl büszkén, 
néhány magyar már járt erre mi előttünk is, örök emléket hagyva maga után… 

Szegény Alexander, aki otthon a hegyekben zergeként járt kövek, hepehupák között, 
itt a sima parketten úgy elesett, hogy orvost kellett hívni. Jött egy molett kis doktornő, 
megvizsgálta, közben kérdezgette, nyugtatgatta ’schwitzerdütsch’ nyelven... és tegezve, 
mintha ő is családtag lenne. Csont nem tört, de nem tudott lábra állni. Kocsiba ültettük, 
kapott egy úti bilit, hogy ne kelljen szükség esetén kikászálódnia, s vittem Churba, a 
kórházba. Ott elbúcsúztam tőle és Svájctól, indultam haza.”). 

Az első hónap végén azonban még átruccant vagy tíz napra Olaszországba. 
Akkor járt ott először. Gyorsan beutazott mindent, amit fontosnak gondolt és 
elérhető volt. Firenze, Velence, Milánó és más helységek után egészen Rómáig 
jutott. Nápoly irányába már nem volt tanácsos menni, mert éppen akkor egy 
kolerajárvány dúlt dél felé. („Nagyon kellemes első benyomásokat szereztem Itáliáról. 
Engem nem csaptak be az olaszok, sőt mindig nagyon barátságosak voltak. Nagyon jó 
emberi kapcsolataim alakultak ki, jóllehet nem tudok olaszul. Az utcai csavargóktól kezdve 
egészen az értelmiségi emberekig mindenkivel megtaláltam a hangot. A Svájcból Milánóba 
menő vonaton találkoztam az első olasszal. Hamar beszédbe elegyedtünk, kérdezgetett 
hazámról, úti célomról. Volt nálam egy kecskeméti barackos kis flaskó, megiszogattuk. 
Nagyon tetszett neki a cimkén lévő piros-fehér-zöld csík, az ő nemzeti színük is ilyen, ugye, 
csak fordítva. A milánói pályaudvar előtt parkolt a kocsija, beültetett és elvitt egy jó, olcsó 
szállóba, kialkudott számomra egy kis árengedményt, meghívott egy makaróni vacsorára, 
aztán elköszönt. 
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Hát első itáliai élménynek nagyon biztató 
volt ez a találkozás, reméltem, kellemes 
benyomásokat szerzek a következő napokban is. 
Nem csalódtam. A látnivalókban sem. Valóságban 
látni azokat a műemlékeket, műveket, amiket addig 
csak könyvekből, reprodukciókból ismertem! A 
valóság persze sokkal megkapóbb, felemelőbb. Egy 
idő múlva azonban már kifárad az agy, alig tud 
újabb élményeket befogadni, és az ember kezdi 
magát nagyon kicsinek érezni. Amit itt pár ezer év 
kultúrája teremtett, abból többet nem tudok 
felszívni, mint amennyit egy átlag turista is képes. 
Csak azt reméltem, hogy lesz még módom 
visszatérni Itáliába. Lett, nem hiába dobtam pénzt a 
Trevi-kút vizébe. A hiedelem szerint ez azt jelenti: 
visszajön ide az ember. 

Másodjára 1976-ban jártam Svájcban. – 
Akkor Schaffhausenben egy kis galériában (Galerie 

Riet) állítottam ki pár évvel azelőtt készült svájci ihletésű képeimet, – és persze néhány 
alföldi témájút is, csupán kontrasztként. Nem fogom soha elfelejteni azt az utamat: minden 
előírást, formaságot betartva indultam Pestről. A határon a barátságos vámosok hamar 
tovább engednek, fütyörészve hajtok át a senki földjén az osztrák vámhivatalig. Hogy majd 
itt pár perces megállás után már előttem a széles nagy világ, Ausztria és Svájc és ... És 
akkor a sunyi képű osztrák vámos, elkezelvén az útlevelemet, megnézte a szabályos kiviteli 
papírjaimat, azt mondta, nem vallottam be, hogy ’árut’ szállítok! Elkobozza a képeimet. 
Pakoljak ki a vámhivatal tornácára, mindent! 

Megalázó helyzet volt. A képeim a falhoz támasztva szomorkodtak, tépett 
csomagolópapírban, egyik-másik keret nélkül. Nagyon kiábrándító látvány! Ráadásul 
melléjük pakoltak egy lengyel házaspár által csempészett műszakicikk rakományt, – 
hihetetlen, mennyit bányásztak elő abból a kis Polskiból! – de az valóban csempészholmi 
volt. 

Meg kellett várni, amíg Bécsből egy főnök ideutazik, hogy az tovább intézkedjen. 
Addig faggattak az irodában. Én akkor nagyon nem szerettem az osztrákokat. Az egyik 
írnok, vánnyadt kis szemüveges ’beamter’ sunyin odamondja, hogy ilyen alattomosak a 
kommunista utasok. – Szelíden hívtam fel a figyelmét arra, hogy nem mindenki 
kommunista, aki ’odaátról’ jön, – látja maga ugye kapitalizmusban él, mégsem kapitalista, 
mert ha az lenne, nem itt göthösködne (– ezt nem így mondtam) mások kofferjaiban 
turkálva... 

Végre megjött Bécsből egy csokornyakkendős, első kérdése az volt, hogy én vagyok-e 
az alkotója a képeknek. Igen? Hát akkor az a buzgó vámos, a Herr Finke (– a nevét 
megjegyeztem –) miért akadékoskodott velem? Én mehetek tovább, a Herr Finke pedig 
segítsen nekem visszapakolni mindent, – na jó, mellesleg nyomjon egy vámpecsétet minden 
kép hátára. 

Az eső eleredt, kezdett sötétedni, ám az én kedvem visszatért. A vámost azért egy 
kicsit meg akartam büntetni. Ahogy tüsténkedett mellettem, nagy szelíden kezdtem 
kérdezgetni családja felől. Gyerek van? Igen, kettő is. – Unoka van? Még nincs, nagyon 
várják, hogy legyen. – Hát csak azért kérdezem, mert tudja, nekem van egy olyan unokám, 
aki engem nagyon-nagyon szeret. És én ennek el fogom mondani, hogy ötvenhat éves tisztes 
nagyapját a határon egy nímand ilyen kellemetlen helyzetbe hozta,... hát ez a fiú magát úgy 
fogja utálni, de úgy... Sajnálom, – motyogta, – hát ugye a szolgálat... 

Sietnem kellett, hogy idejében Schaffhausenbe érjek. Egész éjjel autóztam. És láttam, 
valahol Innsbruck táján, hogy dereng elő a vak sötétből az égbenyúló hegyek taréja, ahogy a 
nap kezdi az első halvány fényeit ráteríteni. Aztán lassan világos lett a táj, napsütéses. A 

 
„Verona (1989.)” 
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természet nagyon tisztességes tud lenni... És a svájci vámos is, aki fáradt arcomat látva 
forró kávéval kínált, és azt mondta: jó reggelt! Isten hozta Svájcba!”). 

Bod László 1980-ban eljutott Indiába. A hatvan évesen kapott ösztöndíj 
elnyerésében nagyon sokat nyomott a latban, hogy tud angolul. A magyar-indiai 
kulturális kapcsolatok keretén belül szerveződött az út, a magyar festő 
tulajdonképpen az állam vendége volt. Találkozott Indiában művészekkel, 
rajzpedagógusokkal, indiai táncossal, pappal, és még sokféle emberrel, egyebek 
között a cigányság főtitkárával is. A nemzetközi cigányszervezet központja 
Pandzsábban van, próbálnak valamit tenni a világba Pandzsábból kirajzott 
cigányságnak a védelmében, s igyekeznek a lehetőségeiket, esélyeiket javítani 
könyvekkel, folyóiratokkal, más kiadványokkal. A világ minden részén, különböző 
városokban tartják konferenciáikat, s ezeken a magyarországi cigányság képviselői 
is részt vesznek. („Az indiai kultúrával való találkozás nagyon izgalmas volt. Erről 
annyit hallott az ember, mégsem tud róla szinte semmit. Szembesülni azokkal az 
épületekkel, szobrokkal, miniatúrákkal! Elutazás előtt, hónapokon át, újra átnéztem az 
indiai művészetről szóló könyveimet, olvasgattam Baktay Ervin műveit, összeállítottam egy 
útitervet, ami a legfontosabb alkotások, műemlékek, templomok megtekintését segítené. 
Persze, hogy mi a ’legfontosabb’, azt botorság kijelenteni: ott minden művészeti alkotás 
fontos, és sajnos, egy hónapnyi ottlét alatt az ember csak egy piciny töredékét láthatta 
annak, amit az ezredévek ott felhalmoztak, s reánk hagytak. Az óceánt sem ismeri meg az, 
aki megmártózik a tengerparton a vízben, lebukik nyitott szemmel, lát egy-két medúzát, 
remeterákot, halat, belelép egy tengeri sün tüskéjébe... Én ennél többet akartam meglelni az 
indiai művészet óceánjából, no meg az indiaiak életéből, mert az is nagyon érdekel! 

Az ’ezer arcú India’ egyik arcát mindjárt az első napokban láthattam, a nemzeti 
függetlenségük ünnepnapján meghívottként ültem a tribünön és gyönyörködtem a katonai 
parádéban. Micsoda színes látvány! Mi itt Európában az ilyen felvonulásoknál megszoktuk 
a keki egyenruhába bújtatott, merev mozdulatú és arcú katonákat, a csizmacsattogtató 
merev lépést, s az ember sajnálta a sok fiatal fiút, arra gondolva, hogy mennyi kínkeserves 
órát, napot kellett elszenvedniük, ami alatt beléjük verték a díszlépés merev fegyelmét. Itt 
meg végeláthatatlanul vonultak a lovasok, az egyik csapat fekete, a másik fehér, a következő 
pej lovakon, aztán a tevés katonák jöttek. Majd a harci elefántok vonultak előttünk. A 
katonák egységenként más-más színű uniformisban, turbánban, délcegen és igen szép, 
férfias arccal. Csodálatos színek ragyogtak a januárvégi nyárias meleg napfényben. Az 
állatok is díszesek, az elefántok ünnepi arany-fehér-piros színnel festett homlokkal, színes 
háti takarókkal. Színek, színek! És minden méltóságteljes, és erőt sugárzó, és nagyon 
emberi. Vonultak persze harci gépek, rakétahordozók is. Nyitott kocsiban elhajtott a tribün 
előtt az államelnök, Indira Gandhi asszony is, mellette vendégként a francia elnök, Giscard 
’d Estaing. És a nép nagy örömére a világnagyság: Muhammed Ali, aki később 
népgyűléseken nagy kirohanásokkal fenyegette az Afganisztán ellen harcoló szovjeteket, 
mint hite ellenségeit... A mindennapok Indiájának persze más arcát is láttam. Szerencsére a 
hivatalos programom is úgy alakult, hogy napközben jártam a műemlékeket, múzeumokat a 
mellém rendelt vezetővel, aztán amikor az visszavitt a szállodámba, onnan ’kiszöktem’ az 
utcára, az emberek közé és barátkoztam velük. Nagyon tanulságos volt. Szeretetre méltó 
emberekkel találkoztam és talán többet is tanultam tőlük, mint az igazán lelkes és 
nagytudású vezetőktől. A szállodák minden városban, távol a város utcáitól, gyönyörű 
parkok közepén álltak. Virágok, szökőkutak, kies sétányok és nyugalom! A szigorúan őrzött 
kapukon kívül azonban nyüzsgött az élet, és én kíváncsi voltam arra az életre. Ahogy 
kiléptem a kapun, kezemben a vázlatkönyvvel, megrohantak a kéregetők, felnőttek és 
gyerekek. De amikor elkezdtem rajzolni, abbamaradt a kunyerálás és nagy figyelemmel 
nézték a rajzolást. Már nem fehérarcú idegen voltam számukra, hanem egy ember a többiek 
közül, aki valami érdekeset alkot. Szemük láttára alakulnak a vonalakból az arcok, alakok. 
Elismeréssel buzdítottak, hogy újabb és újabb vázlatot csináljak, nagyokat derültek, ha 
felismerték a papíron a ’modellemet’. Kínálgattak cigarettával, pattogatott kukoricával. Az 
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egyik teaárus, akinek a négy biciklikerékre eszkábált ’kimérését’ lefirkantottam, küldött a 
fiával egy csésze teát, hálából, hogy megtiszteltem rajzommal az ő ’stand’-ját is. Az egyik 
városban rajzolgatva látom, hogy közeledik felém egy mutatványos, kezében kis kétfenekű 
dobot rázva, hosszú láncon egy kis majmot vezetve. A majom groteszk kis produkciót 
mutatott be, komikusan felöltöztetve, nem véletlenül, európaias ruhában. Lerajzoltam őket, 
de előre mondtam: baksist ne kérjen. Ám ő követelni kezdett, mire a körém gyűlt emberek 
lehurrogták: Inkább te fizess a művésznek, amiért megörökített!... 

A legkedvesebb vezetőm Chandigarhban és 
környékén kalauzolgatott. Összebarátkoztunk 
azalatt a pár nap alatt, amit arra fordított, hogy 
megmutassa a helybeli egyetem Corbusier által 
tervezett modern épületét, a híres rózsakertet, elvitt 
egy falusi szentélybe, ahol egyik rokona volt a 
papnő. A szentély udvarán, egy irdatlan vastag 
törzsű öreg bodhafa alatt ült a papnő. Mellette nagy 
lánya éppen hajmosás után szárítgatta hosszú fekete 
fürtjeit. Falusi idill. Nem messze Mansa Devi 
istennő bálványa ül a szentélyben, s könyörgő, 
tisztelgő jámborak járulnak eléje apró ajándékokkal. 
Kövön sütött csapatival kínálnak. Az udvar 
sarkában eldobva egy kis szoborfélét láttam meg, – 
örökké vizslatott a szemem, hátha találnék valami 
értékes kis hazahozni-valót, – egy kultikus 

faragványt, a férfi-nő egységét szimbolizáló darabot. Kicsit sérült volt. Nekem adták, én 
kincsként ma is őrzöm. Összeismertetett egy kiváló gyárossal, aki a világ 
cigányszervezetének egyik fontos vezetője. Mr. Rishi – a vezetőm – egyébként nyelvész 
professzor, aki nagyon szívén viseli a világ minden tájára szétszóródott cigányság ügyét, 
hiszen innen rajzott ki hajdan ez a nép. Folyóiratot szerkeszt a roma nyelvű irodalom, 
szociológia szolgálatára, ebben magyarországi szerzők is gyakran publikálnak. Sokat 
mókáztunk vele azzal, hogy beszélgetésünk során használtam azokat a cigány szavakat, 
amiket még Karcagon ismertem meg. 

Műteremlátogatásra vittek a nagytekintélyű pandzsábi festőhöz, az idős mesterhez, 
akinek nagy háza, óriási műterme és műhelye volt, udvarán sürgölődtek segédei és a 
szolgák. Az idős mester megkapó jelenség volt: délceg, magastermetű, tiszteletet parancsoló 
dús fehér szakáll, nagy fehér turbán és patyolatfehér, szépen redőzött öltözet. A népe 
tragikus történelmét, a mogul hódítók kegyetlenségeit, a hitvallók kínzatásait festette meg, 
nagyméretű portrékat alkotott történelmi nagyjaikról. Alkotásait látva én megindultan 
mondtam neki és vendégeinek, hogy a mi történelmünk is számtalan tragédiával, dicső és 
szégyenteli eseménnyel nyújthatna témát festőinknek. Mostanában olyan sokan hamisítják, 
átírják hazánk történelmét, mint Phaedrus farkasa a bárány nemzetség múltját. Ő 
buzdított, hogy a mi kis népünk is megérdemelné a históriája megfestését, lám ők a sok száz 
milliós országban, nem régóta függetlenként, fontosnak tartják ezt is. 

 
„Chandigarh-i utcai borbély” 
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„Indiai légikisasszony” 

Madraszban egy fiatal, nagyon művelt ifjút adtak mellém vezetőnek, tőle sokat 
tanultam a különböző indiai vallások lényegéről. Ő maga nagyon vallásos volt, minden 
reggel szent hamuval megjelölt homlokkal és rengeteg pattanással jött értem szállásomra. 
Házasodni akart, de még kereste családja a hitük szerinti módon a leendő, neki teremtett 
arát. (Egy év múlva küldte boldogan az esküvői meghívóját pesti címemre. Kár, hogy nem 
mehettem el, nagy élményt jelentett volna egy ottani esküvő!) Madraszba nemcsak azért 
utaztam, hogy lássam a környéken lévő műalkotásokat, hanem reméltem, hogy találkozhatok 
régi tamil ismerősökkel, akikkel gyerekkoromban ismerkedtem meg, Karcagon. Amikor a 
karcagi cserkészek 1933-ban a gödöllői jamboreen voltak, összebarátkoztak két hindu fiúval. 
A két testvért Bandi bátyám és Gombos Imre meghívta Karcagra. Nagy esemény volt a 
városunkban a két fiú megjelenése. Alig győztek a sok meghívásnak eleget tenni – sok 
lányos házhoz kellett elkísérgetni őket. A fiatalabb, Chity nagyon szép arcú volt, mint egy 
’hindu herceg’ – így emlegették. Peddy, az idősebb, ragyás arcú, csúnyácska ifjú volt. Őt 
gyakran rámbízták, amíg az öccse valamelyik szép karcagi lánynál udvarolt és ette a 
paprikás csirkét. Én szótárral a kezemben kalauzolgattam Peddyt a városban, megmutatva 
minden nevezetességet. A szélmalmok nagyon tetszettek neki. Volt nekünk akkor egy 
hatalmas kakasunk, amit talált kiscsirkeként dédelgetve neveltünk fel, olyan kezes és okos 
volt, mint egy kutya. Vállunkra ültetve sétálgattunk vele a Sántha utcában. A húgom azt a 
bumfordi nevet adta neki, hogy Kóli-madár. Peddynek ez is nagyon tetszett, s mondta, hogy 
milyen véletlen: náluk telugu nyelven kóldi azt jelenti, hogy madár. No, nyelvészek!... 

A madraszi telefonkönyvben meg is találtam családi nevüket. A kísérőmet kértem, 
érdeklődjön utána: vajon megvan-e ez a két fiú – 47 évvel idősebb állapotban –, de sajnos, 
nem lelt rájuk. Elmaradt egy nosztalgikus találkozás! Delhiből repülővel mentem Jaipurba, 
Bombaybe, meg a többi nagyvárosba, szép utak voltak ezek: felülről látni Indiát, a folyókat, 
a dzsungelt. Csupán Agrába utaztam autóval a fővárosból. Egy szikh sofőrre bíztak, akit 
már jól ismertem, mert Delhiben mindig ő vitt a különböző helyszínekre. Ő hozott-vitt a 
repülőtérre. Kedves, segítőkész ember volt. Lelkére kötötték főnökei, hogy sötétedés előtt 
térjen vissza velem az országútról, ami biztos, biztos. Agra felé haladva egy gumidefekt 
miatt jó egy órát kellett vesztegelnünk egy faluban, így hát késve értünk a csupamárvány 
Agra-i szállodához, ahol ebédre várt a helyi bizottság, igen előkelően öltözött urak 
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társasága. Fáradtan, tikkadtan érkeztünk. Az urak nagy udvariassággal kérdezték, milyen 
üdítőt hozassanak a pincérrel. Két jó erős kávét, mondtam, egyet nekem, egyet a sofőrnek. 
Kicsit feszengtek, amikor a ’pária’ sofőrrel együtt kávéztunk az aranyozott lábú asztalnál. 
Ők nem kávéztak velünk... Ebédeléshez sem lett volna elég az idő, meg kellett nézni a Tádzs 
Mahált, no meg az egyik nagy ékszerboltot, ahová a helyi idegenvezető elcipelt, mintha 
gazdag turista lettem volna. Hiába fáradozott, nem sokat vásároltam, én utánam nem sok 
részesedést kaphatott a boltostól. Pedig a boltos rám akart sózni mindenféle drága aranyat, 
drágakövet. Mondom neki, hogy nincs annyi pénzem, én szocialista-turista vagyok. – Ad ő 
nekem hitelt, csak a követségem vállaljon garanciát. Így szokták ezt a mi katonai, meg egyéb 
küldöttségeink is csinálni... Ékszer nélkül tértem haza. 

Az ebéd helyett útravalóul becsomagoltak egy sült csirkét, almát és a kötelező forralt 
vizet. Csak nekem. A sofőrnek semmit. Így aztán hazafelé autózva szépen ketté osztottam az 
elemózsiát, és megeszegettük. Két éhes és fáradt ember, osztálykülönbség nélkül… 

Tanulmányutam utolsó, nagyon sok élményt nyújtó állomása Benáresz volt, amit a 
hinduk Vararaszinak neveznek, szent városuk ősidők óta, tele csodás látnivalókkal. Sok jó 
művész él itt is, néhány műterembe ellátogattam az ottani kísérőmmel, aki készséges, kedves 
fiatalember volt, csak folyton rágta a béthelt és hegyeseket köpött tőle, ronda piros színűt. 
Egy kora reggel beültetett egy nagy ladikba, ami lassan úszott a Gangeszen, a part mellett, 
s láthattam zarándokok, hívők ezreit, akik e szent folyóhoz mentek a lépcsős sikátorokon le, 
hogy megmártózzanak annak megtisztító vizében. Felejthetetlen élmény! Ma is hallom a 
zsongást, a hangszóróból áramló szent szövegek monoton hangját, és felidéződik a sokféle 
füst illata. A csónak elhaladt a máglyák mellett: az egyiken épp hamvasztottak egy holtat, 
komor arccal ültek mellette a gyászoló vének. Pirosas lepelbe burkolt tetem a lépcső legalsó 
fokán, félig a folyó vizébe helyezve várt a máglyára. És néhány méterrel arrébb egy apa és 
kisfia áll a folyóban, tenyerével öntözi magára a vizet, és iszik belőle... Kiszálltam a 
csónakból, az emberek sokasága és csellengő bivalyok között mentem fel a lépcsőkön. Egy 
nagy ütést éreztem a hátamon. Megfordultam: egy hamvasztásra vitt holttest ütődött 
hozzám a tömegben. A halottvivők elnézést kértek. Már nagyon vártam, hogy hazarepüljek! 
Hat vázlatkönyvet rajzoltam tele Indiában, olyan filctollakkal, amelyeket pesti szaküzletben 
vettem utazás előtt. Nem tudtam, hogy ezek olyan silány holmik voltak, hogy a rajzok 
kifakulnak, eltűnnek a papírról. Megsemmisültek...”). 

Bod László 1981-ben jutott el először Amerikába, s köszönhető ez egy 
hajdani karcagi iskolatársa meghívásának. Torma Csongor meghívta őt Cleveland-
be, hogy töltsön náluk egy hetet és csináljon később ott is egy kiállítást. Az 
iskolatárs 1956 után került ki Amerikába. Bod László itt megismerhette a magyar 
emigráció sok érdekes alakját a clevelandi hatalmas magyar kolóniából. („Mivel 
találkoztam ott mindjárt az első napokban? A karcagi gimnáziumról készült fényképpel és a 
református templomot ábrázoló festmény másolatával! Ezt a festményt még a harmincas 
években festette Tőkés tanár úr, erőteljes, jó kép, most a gimnázium igazgatói szobájában 
függ, sajnos a háborús évek nagyon megviselték. Horváth Ferenc igazgató úr leánya hívott 
meg egy délutáni kávéra, az ő barátságos, szép lakásában láttam ezeket a karcagi emlékeket, 
s bizony szíven ütött, amint megpillantottam… 

De az utazás Cleveland-ig nem volt ám olyan bonyodalom nélküli esemény! A 
Ferihegyi repülőtér vámosai elvették tőlünk azt a hat Herendi-porcelán csészét, amit 
Csongoréknak akartunk ajándékba vinni. Később New Yorkban, a közismert Paprikás Weis 
boltjában vettünk helyette másik hatot, olcsóbban, mint Pesten. A repülő út szép és érdekes 
volt, de a leszállás egy kicsit körülményes, mert a repülőtér nem adott azonnal leszállási 
engedélyt, így a gép New York fölött tett néhány kört felejthetetlen első benyomásokat 
nyújtva a városról. Landolás után kiderült, hogy csomagjaink nem érkeztek meg, napok 
múlva mehettünk ki értük a repülőtérre: mint megtudtuk, egy zürichi gépbe rakták Pesten. 
Amíg kerestük nagy elkeseredetten a csomagokat érkezésünk után, szegény Jakovics Jóska 
barátunk, aki készségesen kijött értünk és egy olcsó szállodában már foglalt szobát 
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számunkra, elunta a várakozást, azt hitte, nem érkeztünk meg, csalódva és morogva 
hazament. Se csomag, se Jakovics, az egyetlen támaszunk nagy idegenben, se szállás! 

 
„Clevelandi találkozás Szabó Alexszel” 

A légitársaság ottani képviselője kiutalt száz dollárt kárpótlásként, szerzett egy jó 
drága szállodát, taxit hívott, amelynek adatait óvatosságból feljegyezte, s mehettünk 
felfedezni a Metropolist. Telefonáltunk hajdani főiskolás barátunknak, a kedves, tehetséges 
Zugor Sándornak, aki aztán ránk áldozott néhány napot, s megmutatta a legfontosabb 
múzeumokat, galériákat, a várost, és a műtermét, műveit és a kövér macskáját. Egy hosszú 
éjszakai vonatozás után végre Cleveland-be érkeztünk, ahol kedvesen fogadott a Torma 
család. Csongor barátomat én 1938 óta nem láttam, sokat kellett mesélnem a hazai 
állapotokról és a közös ismerősökről, akik persze a hajdani karcagi diáktársak és tanáraink 
voltak. Egy délután garden-partyt rendeztek a háziak. Sok ismeretlen vendég, a helyi 
magyar televízió mindjárt riportot is készített velünk. Csupa jólszituált, kedélyes ember, de 
érezhettük, hogy minket egy kicsit irigyeltek, mert mi nem szakadtunk el az általuk is 
sóhajtva emlegetett hazánktól. Odajött hozzám egy korombéli ember, egy grafikusművész, 
Alex Szabó. Pár mondat után kiderült, hogy ő amerikai katonaként ott szolgált 
Ausztriában, ahol én az ő fogságukba estem 1945-ben. Talán ő is egyike volt a minket 
fogságba ejtőknek. Nagy, könnyes ölelgetés! Miért nem szóltatok akkor nekünk, hogy ti is 
magyarok vagytok? – kérdeztem. Ó, nekünk meg volt tiltva, hogy magyarul megszólaljunk! 
– válaszolta. 

Megismerkedtem Dus Lászlóval, a kiváló festőművésszel, aki Pesten volt főiskolás, 
csak pár éve telepedett le Cleveland-ben, aki egy generációval fiatalabb nálam, s akinek 
Pesten csak műveit ismertem, vele személyesen csak itt, hazánktól távol találkoztam. 
Sikeres művész, műveit sok igényes galériában meg lehet találni Amerika-szerte. 

Más véletlen esemény is várt rám. Éspedig egy érzelmes találkozás egy régi baráttal. 
Ez a barátunk, az a bizonyos Clyde A. Baker, akiről már megemlékeztem akkor, amikor 
arról beszéltem, hogy 1945-46-ban Linzben az amerikai katonáknak létesített iskolában a 
művészeti osztályt vezettem, s ő az egyik tehetséges növendékem volt, később mindennapi 
vendég ottani otthonunkban. Ő akart örökbefogadni bennünket. No, amikor szó esett erről 
az amerikai útról, első gondolatunk az volt, hogy ezt a Bakert valahogy meg kéne látogatni. 
Írtunk is neki egy levelet. De a levél visszajött: a címzett elköltözött. Sajnáltuk, hogy 
elmarad a találkozás. Akkoriban járt nálam Pesten műterem-látogatáson egy amerikai 
újságírónő, s elmeséltem a Baker-történetet, s azt, hogy ismeretlen helyen él valahol 
Arizonában. A hölgy azt mondta, hogy majd ő otthon utánanéz ennek a fiúnak. Fiú? 
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Legalább hatvan éves lett azóta, hogy nem láttam! S amiről utazásunkig nem tudtunk, az a 
derék sajtós hölgy rátalált Bakerre, s megírta neki, hogy mi Cleveland-ben leszünk ekkor és 
ekkor. De azt nem, hogy hol szállunk meg. S most jött a véletlenek sora. Baker megtudván, 
hogy mi Cleveland-ben vagyunk, onnan a prériről, ahol lakott, telefonált egy Clevelandi 
újságnak, mondván, hogy egy újságnak illik tudni azt, hogy a városában hol található egy 
magyar művész, László Bod, akivel neki okvetlenül találkoznia kell. Az újság véletlenül 
tudott arról, hogy nemrégiben volt kiállítása az egyik galériában egy magyar művésznek, 
László Dusnak. S megadta Bakernek a galéria telefonszámát. Baker most azt hívta fel. A 
galéria természetesen tudta, hogy hol található a magyar művész, László Dus. Baker hívta 
Dus Lacit, aki véletlenül tudta a Tormáék telefonszámát és megadta neki. Mi éppen indulni 
akartunk ki a repülőtérre, hogy átrepüljünk Minneapolisba, ahol egy ottani amerikai baráti 
család várt ránk, amikor megszólalt a telefon és Baker jelentkezett, s bennünket keresett 
azzal, hogy feltétlenül menjünk el Arizonába. Hát persze, hogy kedvünk támadt erre a 
látogatásra, de kértük, hogy pár óra múlva minneapolisi barátainknál hívjon újra, mert mi 
itt most nem dönthetünk a programváltozásról, meg kell beszélnünk a vendéglátóinkkal. 
Este aztán már őnáluk szólt a Baker telefonhívása, s végül eldöntöttük, hogy pár nap múlva 
belevágunk ebbe a nagy utazásba. 

Addig ismerkedtünk ezzel a nagy várossal, annak érdekességeivel, gazdag 
múzeumaival és – ami nagyon mély benyomást tett ránk! – az ottani indián iskolával. Ezt 
lelkes indián pedagógusok vezették, a városban élő indián családok gyerekeit nevelgették, az 
ősi hagyományok megőrzése mellett a modern életre készítve fel őket. Az iskola bejáratánál 
egy szép tábla szövege emlékeztette a gyerekeket arra, hogy ez a föld az ősi földjük, legyenek 
büszkék indiánságukra! Végigvezettek bennünket az osztálytermeken, láttuk az indián 
textilek, bőrmunkák, tollas fejdíszek készítését, hallgattuk a dob-jelek oktatását, együtt 
ebédeltünk velük. A mi pörköltünkre emlékeztető hagyományos ételüket ettük, s ittunk a 
forrásvízből, amit távoli erdőkből azért hoztak, hogy még azzal is őseik szokásaira 
emlékezzenek. Nagyon szépek, kedvesek ezek a kerekfejű, metszettszemű kölykök, nagyon 
barátságosak a tanárok. Tudták rólunk magyarokról, hogy mi is másféle népek tengerében 
küszködünk a megmaradásunkért... 

Na de előttünk állt a nagy nosztalgikus út Arizona felé. Egy álló napig tartott a 
repülés, először Dallasba, onnan átszállva Új-Mexikóba, Albuquerquebe. Ott már várt 
Baker, kedves kis gömbölyű feleségével. Érzelmes találkozás volt! Autóval vittek aztán 
bennünket át Arizonába, otthonukba. 

Mi tagadás, könnyes volt a viszontlátás! Harminchat év után újra látni ezt a kedves 
embert, hallgatni megnyugtató és szeretettől átitatott beszédét – bevallom, dialektusát csak 
napok múlva lehetett megszokni! –, azt érezni, hogy ő is, akárcsak mi, hirtelen 
visszacsöppentünk fiatalkorunkba. És azt is érezni, hogy mi itt igazán szívesen látott 
vendégek vagyunk, és hogy ez az ember engemet most is tisztel művészetemért, akárcsak 
annak idején, amikor tanítottam, terelgettem az általam vallott művészeti igazságok felé. 
Külseje nem sokat változott: szikár termet, markáns arc, kicsit szíjjasabb, mint akkor volt. 
Katonai öltözet helyett farmer ruha, cowboy kalap és jó formájú csizma rajta. Ez a viselet itt 
nem a divat, hanem az életforma és környezet miatt volt természetes. 
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„Los Angelesben a Baker családdal” 

A repülőtérről először a városban éppen megnyílt nagy mezőgazdasági kiállításra 
vitt. Amerika másik arcát láttuk, de valahogy itt szinte otthon éreztük magunkat, mintha a 
hajdani karcagi nagy országos vásáron – a Mihály-napin! – jártam volna: állatok, sátrak, 
mutatványosok és sokadalom. Boci-szépségversenyre készülve egy csinos farmerlány 
samponnal mosta a szép kis állatot, a patáját szép rózsaszínre tisztogatta. Lacipecsenye és 
rántottcsirke illata szállt a levegőben, veterán autók hosszú során csillogott a napfény, 
képkiállítás – no erről ne beszéljünk! – és sörszagú sátrak. Jóarcú emberek, markáns arcú 
indián asszonyok. Jókedv, zsibongás, zeneszó. Még egy rodeóba is be akart csábítani 
bennünket, ahol lehetett volna fogadni a valamelyik vadló-meglovaglóra, hogy legyen egy 
kis nyert pénze, amit ránk akart költeni. De mi már olyan fáradtak voltunk, hogy kértük: 
induljunk már hozzájuk, lepihenni. Régi típusú ’országúti cirkálójába’ ültünk, s 
áthajtottunk Arizonába, alig három-négyszáz kilométernyi úton csodáltuk az érdekes 
lapostetejű vörös sziklákat, óriás kaktuszokat és a valószínűtlenül vörös naplementét. 
Sötétedésre megérkeztünk otthonába: a préri közepén, távol minden emberi településtől állt 
a kerekekre épült vagon-háza. Amellett volt a három benzinpumpája, kis műhelye, amiben 
apróbb szereléssel segíthette a tankolókat. Abból élt, hogy töltögette az arra vetődő kocsikba 
a benzint, csekélyke százalékos haszonnal. Művészi ambícióit már elfelejtette, szegény ördög 
maradt. 

Nagyon meghitt tud lenni egy ilyen vagon-lakás, szép hosszú beszélgetéseket lehet 
ott folytatni az elmúlt évekről, elmúlt illúziókról, a gyerekekről. Első fiát az én nevem után 
Leslienek kereszteltette, a második jeles grafikusművész lett, a legkisebb egyetemre járt. A 
beszélgetésbe bele-beleszólt az idős hölgy, az édesanyja, aki nagyon várt már bennünket. 
Meg akarta nekünk köszönni azt, hogy amikor ő otthon az ismeretlen, vad, háborús 
Európában szolgáló katonafiáért aggódott, mi Linzben a fiát szeretettel befogadtuk, 
vendégül láttuk. Mi is hontalanok voltunk, a fia is távol övéitől. Istenem, hány kelet-
európai anyának volt alkalma megköszönni a volt ellenségnek, hogy...? Megkedveltük az 
idős hölgyet, aki büszke volt arra, hogy ősei a korai angol betelepülők közé tartoztak. 
Kíváncsi voltam, hogy milyen dalokat énekelhetnek ezek az öregek, kértem, kezdjen olyan 
énekeket, amiket még gyerekkorában hallott az akkori öregektől. Egy hosszú, fárasztó 
kirándulás után porzott velünk hazafelé az autó, fölöttünk varázslatosan szép naplemente, a 
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kocsiban meghitt csendben ültünk. Alkalmas hangulat a halk dalolásra. De ő csak 
vonakodott az énekléstől. Akkor elkezdtem én énekelni egy olyan vallásos melódiát, amit 
még apámtól tanultunk az énekórákon, a karcagi gimnáziumban, s amiről azt tudtam, hogy 
amerikai protestáns ’halleluja-ének’. Ekkor ő is énekelni kezdett, aztán a fia és a menye is, 
feleségem is. Három-négy ilyen dalt. Hazáig tartott a dalolás. Ezek az énekek, mint 
hatalmas szivárvány-ív, innen a vöröskavicsos préritől gyermekkorom Karcagjáig íveltek, 
két merőben más világot kötve össze. 

Nagy izgalommal vártam a találkozást egy indián családdal, illetve egy olyan 
családdal, ahol a férj volt indián, a feleség Baker nővére, fehér asszony. Tanítónő. Két szép 
félvér kislányukkal ők is kíváncsian vártak bennünket, a számukra egzotikus európai és 
nagyvárosi vendégeket. A férfi medvetermetű, komoly nézésű ember, erős, nagy kezekkel. 
Amikor büszkén mutogatta a türkiz-berakásos ezüst boglárjait, nehezen lehetett elképzelni, 
hogy ilyen hatalmas kezek képesek erre a finom munkára. Különben abból élt, hogy 
istállójában gazdag emberek lovait tartotta, ápolta, gondozta. Az asszony tanítónő, a közeli 
település iskolájában navajo-indián gyerekeket tanított. Beszélnünk kellett hazánkról, a 
háború utáni európai állapotokról, és persze az ötvenhatos magyar forradalomról. 
Meghatottan hallgatták a mi ifjaink cselekedeteit, a tankok brutális fellépését, a megtorlás 
embertelenségeit. Láttam, hogy olykor-olykor könnyes volt a szemük. Tiszta lelkű, naiv 
emberek! Az asszony szerette volna, ha másnap az iskolájában mesélek a gyerekeknek a 
forradalomról. Nem vállalhattam. A férj ajándékozott egy szerencsét hozó csörgőkígyó bőrt, 
maga szokta megnyúzni az udvarán agyoncsapott bestiákat. A kislányok kérték, hogy 
szerezzek nekik magyar levelező-partner gyerekeket. Baker is megilletődött, amikor 
kiléptünk a házból, odasúgta: Bod, nagyon szép volt ez a délután, köszönöm nektek! 

A következő napok nagy utazásokkal teltek, Baker elvitt minket nemcsak a turisták 
elbűvölő, nagy látványosságához, a Grand Canyonhoz, a Canyon de Shelly sziklarajzaihoz 
és a megkövesedett erdőhöz, hanem Flagstaff-be is, ahol grafikus fia dolgozott. A fiú pont 
olyan volt, mint az apja akkor, amikor mi megismertük. Kicsit szemtelenül megkérdezte 
tőlünk: Mondjátok, igaz, hogy akkor az apámnak is volt még haja?… Aki teheti, menjen el 
erre a tájára a világnak, sok szépet láthat. Ám kevés utazónak adatik meg az, hogy ilyen 
szeretettel fogadják és fogadják be ottani egyszerű emberek! Nekünk, hála Istennek, 
megadatott. Aki szeret fényképezni, talál elég témát. Aki festő, nehogy sebtében 
nekiveselkedjen valami canyon-motívumot festeni, itt sokáig kell élni és megismerni a táj 
lényegét, s csak azután merészkedjen pingálni...! 

El kellett hagyni ezt a világot, a szikamor-fákat, borókafákat, kolibriket, amelyek 
reggelenként az ablakunk előtt lebegve itták az itatóból a vizet. Repültünk vissza kelet felé, 
előbb Cincinnatiban töltöttünk pár napot, megnézve pár múzeumot, galériát. Ottani 
barátaink – finn asszony és jenki férje – szeretettel vettek körül bennünket, úti elemózsiának 
megsütötték a hálaadási napra szánt pulykát, amit a nagy búcsúzkodás perceiben ott 
felejtettünk, aztán repültünk tovább New Yorkba, ahol aztán megtaláltuk Jakovicsot. Ma 
sem tudom, milyen ízű a híres pulykasült.”). 

Egy Amerikában élő kedves öregúr látott Bod Lászlótól egy kiállítást 
Egerben. Tetszhettek neki a festmények, mert vette a fáradtságot, és felkereste a 
művészt Budapesten. Bemutatkozott: Dóra Miklósnak hívták, még a háború előtt 
ment ki az Államokba, valami szép, romantikus szerelem miatt. Jól 
összebarátkoztak. A vendég azt ígérte, szervez egy kiállítást Los Angelesben. 
Betartotta a szavát. Megegyezett egy galériással, és Bod Lászlóék már utazhattak is 
a nagy ismeretlenbe a kiállítási anyaggal. („Másodjára 1988-ban utaztam Amerikába. 
A barátságos kis galéria, a Heritage Gallery állította ki képeimet, a híres La Cienega 
bulvardon, ahol sok más galéria sorakozik. Miklós barátom előlegezte az igen borsos 
garancia-árat, szerzett egy szponzort – akkor tanultam meg ezt a fogalmat, – aki a 
megnyitó ünnepség költségeit vállalta. Ő Domján Árpád, sikeres ottani üzletember, aki a 
megnyitóra meghívta üzlet-barátait. A megnyitó előtt egy nappal már ott ténfergett, ott 
sertepertélt az én Baker barátom Arizonából a feleségével együtt. Ménkű hosszú, régi 
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kocsija volt, amivel elég nehéz volt megfelelő méretű parkolót találni. A barátomon persze 
csizma, s olyan ruha, amit mi itthon cowboy szerelésnek nevezünk. 

Mi csak álltunk a bejárat előtt, ahová 
nagyon-nagyon hosszú, hatajtós autócsodák 
gurultak be, kiszálltak a számunkra teljesen 
ismeretlen vendégek, a kocsikat pedig 
sofőrgyerekek vitték a parkolóba. Egyszer aztán 
megjelent egy idős nénike, aki hozzám fordult és 
megkérdezte, hogy maga a Bod tanító úr fia 
Karcagról? Elképedtem. Az ember idepottyan 
ebbe az idegen világba, s mindjárt egy karcagival 
találkozik! Ez a néni, Kovács Ervin orvos 
édesanyja, úgy 1921 táján érettségizett 
Karcagon. Az övéké volt talán az első évfolyam, 
amikor már lányok is érettségiztek a karcagi 
gimnáziumban. Kovács néni még emlékezett 
arra, hogy apám a Szaladnya József féle 
tánciskolában zongorázott a táncórákon. Később 

a néni kikerült Amerikába. A fia orvos itt a Sion kórházban, ahol kiváló orvosok dolgoznak. 
Hát ők a szintén karcagi származású Herskovics Pali újságírótól értesültek róla, hogy én 
Los Angelesben fogok kiállítani. Pali, amikor meghallotta valahonnan, hogy én hová 
készülök, telexezett a kinti karcagiaknak: megy a Bod Laci, ne hagyjátok magára! De a 
kiállítás híre megjelent az egyik kinti magyar újságban is. Kovács nénitől megtudtam, hogy 
Los Angelesben lakik Madár Ica, aki kamaszkorunkban többünknek a nagy szerelme volt 
akkor, amikor olyan tizenhárom-tizennégy éves lehetett. Azóta nem láttam. Elszenvedte a 
deportálást, túlélte a borzalmakat és most itt él férjével. Felhívtam, hogy jöjjön el, nézze 
meg a kiállításomat. Megígérte. A galéria előtt vártam. Egyszer aztán megállt egy kocsi az 
utca másik oldalán – az utca ott majdnem olyan széles, mint nálunk a Duna. Kiszállt az 
autóból egy délceg, magas fiatalember nagyon jó külsővel, s egy néni, kicsit már kerekded 
termettel. Felém tartottak. Ez volt Madár Ica és a fia, aki egyébként tudott magyarul, illetve 
’karcagiul’. Azt mondja kaján mosollyal: jövök már, kíváncsi vagyok, hogy találkozik két 
régi szerelmes! Ica nagyon aranyos volt: mindenfajta érzelmi reminiszcencia nélkül, 
csendesen emlékezett arra, hogy valamikor mi Karcagon együtt voltunk fiatalok. Csak az 
volt a baj, hogy rosszul emlékezett rám. Mondta, hogy jaj, Laci, emlékszel milyen nagyokat 
csókolóztunk? (Mindig magáztuk egymást, de Amerikában tegezett.) A feleségem csak 
hallgatta, hallgatta... Próbáltam meggyőzni arról, hogy Ica összetéveszt engem valakivel! 
Aztán kiderült, hogy Körmendy Lajos volt az, akivel ő nagyokat csókolózott. 
Megkérdeztem, hogy miért beszéli a fia a karcagi dialektust? A nagymama, a Madár néni 
karcagiasan beszélt, a fiú tőle tanulta. Nagyon kedvesek voltak, meghívtak bennünket 
vacsorára. A vacsora, a teríték, a fogások olyanok voltak, mintha otthon, Karcagon, egy 
jómódú családnál vendégeskedtünk volna. Ugyanazok a sütemények: zserbó, linzer meg 
még nem tudom, micsoda. Hirtelen valami furcsa, tudathasadásos világban találtam 
magam: félig Los Angelesben, félig Karcagon. Azon gondolkodtam magamban, hogy 
Úristen, milyen nagy ez a világ, s hogy szétszóródtunk mi onnan Karcagról! Volt a 
társaságban egy idősebb ember, aki átélte 1944-ben az oroszok karcagi bejövetelét és viselt 
dolgaikat. A tisztek mellett tolmácskodott. Olyan történeteket mesélt, amelyeket itt, ebben a 
derűs világban alig lehetett elhinni. Olyanokat, amelyeket én szüleimtől, más átélő 
helybeliektől soha nem hallottam, az emberekben megmaradt a félelem és a szégyenkezés. 
Ezekről nem beszéltek. 

Los Angelesben nagyon sokat törődött velünk Dr. Kovács Ervin, aki egyébként 
szintén Karcagon érettségizett. Naponta, amikor végzett a kórházi szolgálatával, jött, 
bepakolt minket a kocsiba, s szép feleségével együtt elvitt bennünket ide-oda. Megmutatták 
a várost, amiből így, hála nekik, nagyon sokat láttunk. Az egyik délután Ervin meghívott 

 
„Dóra Miklóssal a Los Angelesi galéria 

előtt 1988-ban 
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hozzájuk. Alacsony, földszintes házak vannak Los Angelesben a földrengések miatt, a 
kertekben pálmák, különféle délszaki növények, szép és különleges virágok. Benyitottunk a 
lakásba: az első, amit a falon láttam, egy Bod László-féle kép volt a karcagi öreg templomról. 
Kiderült, hogy évekkel ezelőtt látogatóba ment Ervinhez Gergely János, s ezt a képet vitte 
ajándékba. Ez olyan megható! Egyrészt a Jancsi ragaszkodása a szülőföldhöz, aki elviszi az 
én Karcaghoz szintén ragaszkodó képemet a világ túlsó felére Kovács Ervinnek, akinek 
ugyancsak sokat jelent Karcag. 

Hajdan nem gondoltam, hogy valaha eljutok Hollywoodba, pedig kívánkoztam oda 
gyerekkorom óta mozi-műveltségem hatására. Elég közel laktunk Los Angeleshez, úgy 
százötven-kétszáz kilométerre, öreg barátomnál. Két kocsijuk volt, azt mondta, az egyiket 
ideadja, hogy naponta be tudjak járni a kiállításra. Beültetett az autóba, s irány a város, 
hogy megmutassa az utat. Többször is jártunk már bent, de most oktatgatott, hogy figyeld 
meg, itt jobbra kell kanyarodni, itt így kell menni, ott úgy kell menni. Suhantunk a 
hatsávos autósztrádán. Akkor valami nyomasztó, furcsa, párás óceáni levegő ült rá a tájra, 
amitől mindenki álmos lett. Én szinte elszundítottam, de vigyáztam, hogy el ne aludjak, 
mert magamról tudom, hogy a sofőrt nagyon zavarja az ilyesmi. Hát őt is zavarhatta, mert 
egyszercsak, amikor már egy nagy allén haladtunk a város szíve felé, azt láttam, hogy a 
barátom kanyarodik balra, miközben szembe jött velünk abban a sávban egy kis teherautó. 
Az utolsó pillanatban kiáltottam, hogy vigyázzon, de akkor már ütköztünk. A kis 
teherautóban egy mexikói kertész bácsi és egy-két legénye ült. Azok kipattantak, lármáztak. 
A mexikóiak elég ügyesek ahhoz, hogy egy ilyen kis karambolból rögtön megpróbáljanak 
pénzt csinálni, már csak azért is, mert egyértelmű volt, hogy Dóra Miklós barátom okozta a 
balesetet. Amikor a karambol lejátszódott a szemem előtt, halálos nyugalommal néztem az 
egészet, azzal a fura tudattal, hogy velem itt nem történhet semmi baj, hiszen én itt külföldi 
vagyok, aki az egészet csak felülről nézi. Jó, rendben van, ez történik, de mintha csupán 
álom lenne, mintha az egész eseménysor egy irreális mezőben játszódna. 

Pillanatokon belül megjelent egy szőke, nagydarab zsaru a Beverly Hills-ből, olyan 
motorbiciklivel, ami csodálatosan fel volt szerelve mindennel, s még egy iszonyú nagy 
gumibot is oda volt szúrva valahová. Én voltam a szemtanú. Hát ez igazán egy unokáknak 
való élmény volt! Hazajőve el is mondtam nekik, hogy én találkoztam a Beverly Hills-i 
zsaruval, aki nálunk filmhős. Miklós kocsiját javítóba vitték, így hát be kellett költöznünk 
egy Los Angeles-i szállodába. Onnan jártunk be a galériába, várva a látogatókat. Jöttek-
jövögettek is. Egy napon a szponzorom felesége, Kató – hajdani magyar úszóbajnoknő – 
odahozott egy helybeli művésznőt, a vagyonos családok kedvelt művészét, aki igazán nagy 
művésznőnek hirdette magát, mert csak egy nevet használt, ha jól emlékszem Monique 
néven mutatkozott be – ahogy Van Gogh is csak Vincentet írt a képei alá. A kis galéria 
csendjét mindjárt megtörte a sok lelkes és elismerő rikkantgatása, amit én nem tartottam 
őszintének. Azt ígérte, hogy idehozza a sok gazdag ismerősét, a képeimet mind megvéteti 
velük. Meg is hívott bennünket otthonába, amolyan garden partyra. Szép volt a háza, a 
nagy kertje – persze úszómedencével –, finom volt a vacsora, érdekes volt a vendégek 
szórakoztatására odaszerződtetett bohócok meg a bűvész műsora. De a ’művei’ borzasztóan 
dilettánsok, üres, hatásvadászó valamik voltak. Próbáltam én egy-két ügyetlen elismerő szót 
kinyögni, de nem jól színészkedtem, mert hamar elszállt a barátságossága. Nem tudtam 
megdicsérni egyik giccses-ügyetlen ’művét’ sem, amit éppen negyedmillió dollárért akart 
rásózni valakire. Nem lett üzlet. De ő sem jött többet a kiállításomra, sem egyedül, sem a 
beígért vásárlókkal... 

Jött azonban a híres Los Angeles-i képtár igazgatója, egy elegáns, jó arcú és 
felkészültségű színesbőrű úr –, aki hosszasan böngészett képeim között. Vett is volna egy 
képet, de sokallta az árát. Odaadtam volna akár ajándékba is a képtárnak, de az öreg 
galériásommal kötött szerződésem szerint nem diszponálhattam képeim fölött. Sajnos! 
Képeim végül gazdára találtak, csak négy jött vissza a budapesti export-cég raktárába. 
Egyet ott aztán el is loptak, pont azt, amit a képtáras úr akart megvenni...”). 
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1986-ban volt Bod Lászlónak a németországi Immenstadtban egy nagy 
kiállítása. Ezen a környéken vannak a nagy síversenyek, s ennek a vidéknek a 
szellemi központja Immenstadt. E város közelében, a német Alpok legdélibb 
völgyében, ahol az ember, ha felmegy a hegytetőre, a másik oldalon már Ausztriát 
látja, van egy kis Fischen nevű település, ahol szintén látható volt egy kiállítása 
Bod Lászlónak. („Élt Magyarországon egy gróf, idősebb nálam, kedves barátom. Az ő 
családja valamikor Immenstadt vidékét uralta, de birtokcsere folytán átkerült Temesvár 
környékére még úgy Mária Terézia uralkodása idején. A társaság kedvelt alakjaként 
mindenki Maxnak hívta, tisztes neve Maximilian Graf zu Königsegg-Rottenfels volt. 
Miután román hatalom alá került a Temesvár környéki birtok, utána pedig a kommunista 
hatalom következett, rossz világ jött Max barátomra: elűzték onnan, mindenüket 
elkobozták. Akkor Maxék Pestre kerültek, itt éltek, ő segédmunkás volt, a felesége pedig 
nyelvtanár. Derekasan dolgozott, még élmunkás is lett. Max második élmunkás 
kitüntetésekor mondta neki a vezérigazgatója, hogy mit szól hozzá kedves Max, milyen jó ez 
a mi rendszerünk, még egy volt grófnak is ad kitüntetést! Rendben van, kedves 
vezérigazgató úr, de én nem vagyok egy volt gróf. Hanem? Én ma is gróf vagyok. 

Amikor már nyugdíjas volt és lehetett utaznia, Max ’hazajárt’ arra a délnémet tájra, 
ősei földjére, s megbeszélte az immenstadti polgármesterrel, hogy a magyar sportkapcsolat 
után legyen magyar kulturális kapcsolata is a városnak. A képzőművészeti kapcsolatot én 
jelentettem az 1986-os kiállításommal. Egy kis humoros írás jelent meg a helyi lapban még 
akkor, amikor Max ajánlására a polgármester a városi tanács hozzájárulását kérte ahhoz, 
hogy én kiállítást rendezhessek az immenstadti kastély lovagtermében. Engemet nem ismert 
akkor még senki ott. Az egyik tanácsos megkérdezte: Aztán milyen ’-ista’ ez a festő? 
Kubista? Dadaista? A polgármester azt válaszolta, hogy pontosan ő sem tudja, de hogy 
valamilyen ’-ista’, az biztos... 

Amikor elhangzott a megnyitó beszéd s elült a taps, kiderült, hogy az egyik képemet 
már meg is vették. A vevő az egyik közeli falu, Fischen plébánosa volt, Alios Haas a neve és 
nagy gyűjtő. Nézegette a képeimet, s vett még egyet. Aztán egy harmadikat is. 

Az egyik kis tájképem nagyon megtetszett egy diákembernek. Kérte, hogy el ne 
adjam másnak, délután háromig visszajön, s megveszi. Elsietett egy társasággal. Nem 
sokkal ezután jött egy csinos hölgy, egy francia doktornő, aki ugyanazt a képet óhajtotta 
megvenni. Mondtam neki, hogy azt már odaígértem valakinek. Jöjjön vissza három után, ha 
addig nem jön érte a fiatalember, övé lehet a kép! Hát a fiú nem jelentkezett. Gondoltam, 
hogy nem is volt olyan komoly a szándéka. De jött a doktornő, a képet el is vitte, mert 
utazott haza. Ezután futott be a diák, kereste a képet. Én bizony nagyon restelltem 
magamat, megszegtem az ígéretemet, kapzsinak tűnhetek a fiú szemében, s láttam, hogy ő is 
nagyon csalódott. Majdhogy el nem bőgtük mindketten magunkat. Épp ott volt ismét a 
plébános úr, nézgelődött a képeim előtt. Mondom neki, hogy mint a lelkek ismerője segítsen 
nekünk megoldani ezt a kínos helyzetet. Ő odasétált az egyik képemhez, rámutatott: ő ezt 
választaná a diák helyében. A kép címe ’A beteg költő’ volt, József Attilát ábrázolta, az 
Irodalmi Múzeumban rendezett emlékkiállításra készítettem egy évvel azelőtt. A fiú 
megkedvelte a képet, s hogy többet tudjon a költőről, átmentem vele a városi könyvtárba, ott 
kikerestem a költők lexikonából az Attiláról szóló, elég részletes és szimpatikus írást. Azóta 
ez a kép egy értelmiségi német család falán függ, a magyar költészetre emlékezteti azt, aki 
rátekint... 

A plébános meghívott, hogy látogassam meg a plébániát. El is mentünk Fischenbe, 
ami gyönyörű helyen van, olyan tizenöt-húsz kilométerre a várostól. Meglepően nagy 
gyűjteményt találtam a plébános úrnál. Gótikus, színes, fából faragott Pieta, Mária, 
korpusz, egy románkori faszobor... Meglepő kincsek! Mondta a plébános, hogy most 
tatarozzák a kápolnáját, örülne, ha meg lehetne festeni a belsejét. Ezt a hatalmas kápolnát is 
az én Max barátom családja építtette ezelőtt vagy háromszáz esztendővel. Megnéztem: 
gyönyörű enteriőr, az apszisban egy barokk oltár, azon mindenféle arany, díszes faragott 
plasztika fából, a szentek emeletesen egymás fölött, nagyon szép a világítás... Festőileg is 
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érdekes volt. Másnap beálltam a kápolnába a kis állványommal, iszonyú koncentrálással 
kezdtem festeni, hogy minden ecsetvonás a helyére kerüljön. Abban a kápolnában olyan, de 
olyan hideg volt! A plébános a hátam mögé beállított egy hősugárzót, mondta, hogy tegyem 
föl a kalapomat nyugodtan, ne zavarjon, hogy templomban vagyok, csak arra vigyázzak, 
hogy meg ne fagyjak. Összehoztam a képet, ha vacogva is, még a plébánost is odafestettem 
az oltár elé. Ekkor keletkezett a barátságunk... Minden második évben szervez egy 
zarándokutat Assisibe. 1986 tavaszán meghívott engem is. El is indultam Fischenbe hozzá. 
Emlékszem, ez akkor volt, amikor a csernobili katasztrófa történt: a kocsimat az osztrákok is, 
a bajorok is ellenőrizték a határon, hogy nem sugárzom-e. Valami csipogó szerkezettel 
keresték a radioaktív nyomokat, Én ’tiszta’ voltam, de mellettem egy német kocsi állt, talán 
Erdélyből jöhetett, azt félreállították. Én ott a határon túl tudtam meg, hogy milyen súlyos 
katasztrófa volt ez a robbanás – nálunk akkor még az újságok, meg a televízióban nyilatkozó 
atomszakértők hazudtak a lakosságnak... 

Megérkeztem Fisehenbe, a plébánián 
laktam egy vendégszobában. Abban állapodtunk 
meg, hogy én festeni fogok, s a plébános úr 
kiválaszthatja a legjobb képet, s azt meg is 
tarthatja gyűjteménye számára. Ezzel fogom én 
a zarándokutat megfizetni. Mondom neki, nem 
zavar, hogy én nem vagyok katolikus? Miért, mi 
vagy? Református vagyok. Nem tudtam. Hát 
nem vetted észre, hogy én nem vetettem 
keresztet, az asztali imánál? Nem, de nem baj, 
neked úgysem áhítatoskodnod kell, hanem inkább 
szépeket festened. 

Egy apácazárdában laktunk. Kedves 
öregemberek voltak az útitársaim. Jó volt ez a 
zarándokút: lelkileg feltisztult az ember. De hát 
az is csodálatos volt, hogy tíz napon át róhattam 
az utcákat, sikátorokat, a Szent Ferenc 
emlékhelyeihez vezető utakat és legfőbbképpen: 
látogathattam Duccio és Giotto műveit a Szent 

Ferenc Bazilikában. A művészet mennyi kincse van itt egybegyűjtve! Abból az időből, 
amikor itt nálunk a mongol pusztítás sebei még nem hegedtek be és keletről már készülődött 
a török ellenünk. (Pár éve, amikor a földrengés leírhatatlan károkat okozott ebben az új 
épületben is, a plébános úr gyűjtőakciója során küldtem címére én is egy festményt, annak 
árával hozzájárulva a restauráláshoz.) 

Tisztelem is ezt a plébánost, aki hatalmas munkát végez. Minden évben elmegy a 
Szentföldre, ahol katolikus arab gyermekek közt végez missziós munkát, sportpályát építtet 
nekik. Nemrégiben a Szentföld lovagjává választották... A legutóbbi, 1996-os áprilisi 
kiállításomat is ő szervezte, de azt hiszem, ez lesz az utolsó ottani tárlatom. Fárasztó nekem 
már elcsavarogni, ilyen hosszú utat megtenni. Tulajdonképpen mennék én, de túl 
körülményes beszerezni a szükséges engedélyeket, a sok papírt, meg ugye a vámhatóság, 
meg a határ, és így tovább. Az ilyesmit egyre nehezebben viselem. Az viszont már nagy 
öröm, amikor ismét találkozom ott tíz éve ismert emberekkel. 

Többször jártam már ezen a tájon, a meseszép Allgäuban, nemcsak Fischenben, 
hanem Immenstadtban, Oberstaufenben is. Egyszer elvittem Dani unokámat is, hogy lássa 
az égbetörő magas hegycsúcsokat. De akkor éppen olyan ködös nyár volt, hogy a fiú még az 
útmenti fák tetejét sem látta. 

Sok kedves ismerős család látott vendégül. Az egyiknél szinte hagyománnyá vált az, 
hogy én sütöm a palacsintát a vacsorához, ahogy anyámtól tanultam: feldobásos 
technikával. És sokan az ottani barátaim közül jártak már nálunk, így Gerd Bischoff, 
Immenstadt polgármestere és sudár felesége, Brigitte. Első útjukon csak a Balatonig 
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merészkedtek. Onnan csalogattam el őket az Alföldre, látták Karcagot és Debrecent. A 
hajdúhadházi tanácselnök borából egy demizsonnal vittek magukkal, jártak a tokaji 
borosgazda barátom pincéjében, Mogyoróskán vendégeskedtek, Egerben történelmet 
tanultak. Jó barátjuk, a gimnázium igazgatója Karl Höcker és Erna asszony szintén 
körülnéztek nálunk.”). 

Bod László néhány esztendővel ezelőtt Nagybányán járt. A romániai 
hatóság létrehozott egy olyan művésztelepet, ahová külföldről is meghívtak 
néhány művészt. Bod László elfogadta a minisztérium által felkínált lehetőséget, 
elment a nagyhírű Nagybányára. Rajta kívül volt egy osztrák, egy ukrán festő, és 
Moldvából is jött két művész, de ők odavalósi románok voltak. Persze, akadt 
néhány romániai román is. Egy hónapig voltak Nagybánya fölött egy üdülőhelyen. 
(„Főiskolás koromtól kezdve sok művésztelepen dolgoztam, szívesen beszélek azokról az 
élményekről, amelyeket ezek az alkalmak nyújtottak. Sokat tanultam azoktól a kollégáktól, 
akikkel együtt alkothattam, együtt ismerkedtünk a környéken élő emberekkel, azok 
örömével-bánatával. Nagyon emlékezetes volt számomra – mint főiskolás számára –, az a 
két hónap, amikor kis ösztöndíjjal 1942-ben a nagybányai művésztelepen élhettem. Mi 
akkor nagyon tiszteltük a híres festőiskolát, a hajdan ott alkotott nagy mestereket, Hollósyt, 
Ferenczyt, Thormát, akiknek már csak az emlékével találkoztunk, és igyekeztünk méltóak 
lenni hozzájuk. Jártuk azokat a tájakat, melyeket az ő képeikről ismertünk, néha felismerni 
véltünk egy-egy embert azok közül, akiket ők festettek meg... 

Akkor még útlevél nélkül utazhattunk Bányára, nem is gondoltunk arra, hogy pár év 
múlva újra határ választ majd el bennünket. Aztán 1995-ben kellő izgalommal, 
kíváncsisággal indultam neki ennek az útnak, vártam, hogy mit találok ott az 
ötvenegynéhány évvel azelőtti világból. 

A táj, a természet, a látvány az csodálatos, s nagyon érdekes kirándulásokra vittek el 
bennünket, fel a hegyekbe, kolostorokat, templomokat láttunk, no meg múzeumokat. 
Szabadtéri múzeum szinte mindenütt van, összegyűjtik a nagyon érdekes fa épületeiket, s a 
skanzen minden házába be kellett mennünk. Belépéskor a helyi szervező egy darab kenyérrel 
és pálinkával fogadott. Ha a skanzenben volt mondjuk tizenhat ház, az tizenhat pohár 
pálinkát jelentett. Persze, ez nem csak nekem járt, hanem a szervezőnek is... A román 
kollégák egyébként igazán kedvesek voltak, szinte gyermeki tisztességgel és melegséggel 
fogadtak. Egyik sem mert tegezni, mindig uramoztak, nem csak engem, de az osztrák festőt, 
Bugattit is. Egyik-másik román tudott annyira magyarul, hogy úgy-ahogy megértettek. De 
az egyik ’külföldi’, egy fiatal moldvai román festő, aki nem is lett volna tehetségtelen 
művész, elkezdett provokálni engem. Megszállott, pánromán fickó volt. Már az első napon 
azzal kezdte, hogy a nevem se magyar, hanem ortodox név, mert a László az Vaszil vagy 
Bazil, Baziliusz. Azzal folytatta: őslakosság, Erdély, dákó-román elmélet. Akkor elmondtam 
neki a véleményemet, amit az egyik román szobrász fordított. Azt hiszem, nagyon sok 
gorombaságot mondhattam neki dühömben. Nem tudom, hogy mit fordított le neki a 
kollégám kifakadásaimból. Na, attól kezdve ez a fiú hihetetlenül tisztességesen viselkedett, s 
a művésztelep végén, búcsúzáskor, kaptam tőle két pasztellt, és még körül is csókolt... A 
barátja, aki szintén ilyen primitíven elfogult volt, egyszer jött, igaz-e, hogy én protestáns 
vagyok? Igaz. Hát az milyen? Magamra mutattam, mondom, ilyen. Vagy mint Rembrandt, 
Bach... Próbáltam megérteni az ő égő nemzeti öntudatukat. A győztesekhez tartoznak ismét. 
Ez a második háború is győzelmet hozott nekik. Nekünk tragédiákat, sehol fel nem 
panaszolható égbekiáltó sérelmeket A végén a győztesek oldalára álltak, az ő népük 
virágozni fog, erről meg voltak győződve. 

Amikor Nagybányán voltam, vittek minket sok érdekes helyre, egyebek között 
Máramarosszigetre is, egy gyűjtőhöz, a magánmúzeumába. Ez egy nagy polgári ház volt 
kerttel, lehetett volna akár egy karcagi gazdaparaszt háza is. A tulajdonos magyar nevet 
viselt. A látogatás előtt mondták nekem a románok, hogy ezzel az emberrel tudok majd 
magyarul beszélni. Mikor megérkeztünk, üdvözöltem, s mondom neki, hallom, magyar, s 
nagyon örülök, hogy tudunk beszélgetni. De ő szabadkozott, mondván, hogy nem magyar, 
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ha nem tudnám, itt sokféle nép él. Megmutatta a gyűjteményét. Az egyik szobában 
festmények, a másikban szobrok, aztán megint festmények. De nagyon jó dolgok! Régi 
polgári házakban lehet ilyeneket látni. Töprengtem: honnan a fenéből van ez a gyűjtemény? 
Nézzük a tárgyakat, nézzük... Láttam egy kis fehér párizsi napernyőt, amilyeneket az 
impresszionisták festettek az asszonyok kezébe: ott hevert nyitva, ferdén a padlóra helyezve. 
Abban a pillanatban, ahogy megláttam, belémnyilalt, hogy ez csak lopott holmi lehet! Az 
elhurcolt zsidó és elmenekült anyaországi magyar családok otthonából mindenféle népséggel 
összeszedették ezeket a szép tárgyakat, olcsón felvásárolták, és most azoknak adnak el a 
gyűjteményből, akik nyaranta hazalátogatnak Izraelből, Néhány tárgyra esetleg ráismer a 
vevő, mint sajátjára, vagy rokonaiéra. Máramarosszigeten sok gazdag zsidó kereskedő élt, 
nagy házakban. 

Az osztrák festőbarátom megkérdezte egy alkalommal, hogy miért is vagyunk mi 
Nagybányán? Hát hol van az a nagy művészet? Ugyanis semmit sem mutattak meg 
nekünk a nagybányai korszakból, csak annyit mondtak, hogy egy Simion Corbul nevű festő 
alapította a művésztelepet száz évvel ezelőtt. Ez volt Hollósy Simon, aki erdélyi örmény 
volt és Korbulynak hívták. Ezt a nevet magyarosította Hollósy Simon apja Hollósyra... 

Gyakran látogattam meg Felsőbányát – a Nagybánya fölött fekvő városkát –, és 
kerestem fel a hajdani nagy reformátor, Bod Péter emlékeit, aki itt kezdte lelkészi pályáját. 
Akkor ez még Szabad Királyi Bányaváros volt. A nagybányai telep tajgai egy kis beszámoló 
kiállítással búcsúztak. Minden résztvevőt felkértek egy kis beszédre a megnyitó ünnepségen. 
Én arról emlékeztem meg, hogy milyen sokat jelentett nekem első nagybányai 
tartózkodásom, még kiforratlan, főiskolás koromban. Most fél évszázad után ismét itt 
lehetek. Remélem ötven év múlva újra itt találkozhatok önökkel... 

De már egy év múlva újra meghívást kaptam ide, pontosabban Bányától egy kissé 
keletebbre, Magyarláposra – a mai térképen Lapusnak írják –, ahol nagybányai szellemben 
dolgoztunk húsz egynehányan, harmóniában. Igaz, nem volt köztünk senki, aki 
összetévesztette volna a művészek találkozóját politikai agitációs lehetőséggel. 

Ugyancsak harmonikus volt egy évvel később a franciaországi Saint Michelben 
szervezett nemzetközi művésztelepen való tartózkodásom. A vendéglátó franciák nagy 
szeretettel és barátsággal vettek körül bennünket. Alig tudtunk a sok vacsora-meghívásnak 
eleget tenni. Díszvendégként hivatalosak voltunk a július 24-i nagy nemzeti ünnepük sok 
eseményére. Jaj, de sok jó vörösbort kínáltak, de sok francia étellel traktáltak! Sok érdekes 
motívum került a vázlatkönyvembe, néhány festmény is keletkezett. Ha az utcán festettem – 
a hajdani impresszionista festőkhöz hasonlóan –, a járókelők kíváncsian lesték, mint alakul a 
kép. Barátságosan odaköszöntek, a gyerekek körülvettek, barátkoztak, sokszor már-már 
zavartak is a munkában. Beszélni meg nem tudtam velük, néha valamit angolul motyogtam 
nekik. Azt hitték, hogy amerikai vagyok. Kértek is tőlem rágógumit... 

Tudom, hogy manapság már nem nagy esemény külföldre járni. Utazásaim nagy 
része azonban abban az időben történt, amikor még ritkábban lehetett felkerekedni egy-egy 
világot látó útra. Amennyire emlékszem, anyám soha nem járt más országban, apám 
egyszer, a harmincas években látogatott el Steyerországba. Anyai nagyapám, néhai jó 
Simon István, aki a tanítóskodás mellett írogatta népszerű humoros történeteit a debreceni 
’hellyespógár Bugyi Sándor talyigásról’, olyan debreceni dialektusban, amit szinte csak az 
odavalósiak értenek meg, no egy karcolatában arról a világszenzációnak tartott utazásáról 
számolt be, hogy fiákeren elment a Hortobágyra. Debrecenből. Nagy dolog volt ez akkor, 
anno 1912-ben. Hát hozzá képest én akár világcsavargónak is tarthatom magamat. Ám ha 
egy másik elődömre gondolok, a prédikátor és irodalomtörténet-író hajdani Bod Péterre, 
akkor az ő 18. századi nagy utazása előtt fejet hajtok. Hosszú heteken át haladt 
Nagyenyedről indulva, a Duna vonalát követve, németföldön túl a hollandiai Leyden 
városába, hogy ott a híres egyetemen világhírű professzoroktól tanuljon, elmélyítse tudását. 
Hogy majd hazatérve kora legmodernebb ismereteit hozza fejében és összeszerzett sok drága 
könyvében, népe felemelésére, és hogy megalkothassa a ’Magyar Athenas’-t. Hazafelé nagy 
kerülővel, Hamburgig hajózva, onnan délkeletnek tartva, a lengyelek földjén kelt át a 
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Kárpátokon. El kellett kerülnie a könyv-elkobzó osztrák vámosokat. (Cenzura, kínai-fal a 
nyugati műveltség bejöhetése ellen! Már akkor is!) 

Én is végigjártam ezt az utat, – kényelmes autóban, néhány nap alatt. A leydeni 
egyetem számítógépe pillanatok alatt kiírta kérésemre a Bod Péterre vonatkozó adatokat, – 
mit tanult, kinél és hogyan. 

Én is hoztam haza sok új ismeretet, értékes könyveket, és nekem is el kellett rejteni 
hazám határán néhány ’ellenséges’ kiadványt. (Cenzura, vasfüggöny, s a többi...”). 

Bod László a hetvenes éveinek a vége 
felé jár. Néha töpreng: mi volt igazán fontos ez 
alatt a csaknem nyolc évtized alatt? Mi az, ami 
igazán értéknek bizonyult? („Mit mondhatnék? 
Számomra legnagyobb érték talán a harmónia. 
Harmóniában élni a családdal, a mesterséggel, az 
emberekkel. Úgy élni, hogy amit az ember tesz, azt 
később ne kelljen szégyellnie, ám ha mégis hibázik, 
tanuljon belőle. Persze, szégyellhet az ember egész 
korszakokat, bizonyos tetteket és eseményeket is. 
Nem vérlázító dolgok ezek, hanem apró 
esetlenségek, kis aljasságok, amilyenek mindenki 
életében előfordulnak hivatásban, karrierben, 
szerelmi ügyekben. Utólag mégiscsak belepirul az 
ember az ilyesmibe.”). 

Ha az értékekről gondolkodik Bod 
László, nem maradhat ki a barátság sem. 
Vannak barátai, mindig is voltak. („Jónéhány 

olyan barátom van, akiket sokszor évekig nem látok, aztán, ha találkozunk, ugyanott 
folytatjuk, ahol hosszú évekkel korábban abbahagytuk. Akad ilyen barátom magyar, német, 
mindenféle... Ami fontos esemény a családunk életében előfordult 1957 után, amióta 
megismertük Günter Lohmant, a német barátomat, véletlenül vagy akarattal, de ő mindig 
jelen volt. Itt volt, amikor a kiskutyák megszülettek, amikor férjhezment a lányom, amikor a 
keresztelőt tartottuk, amikor a hetvenedik, meg a hetvenötödik születésnapomat ünnepeltük. 
Sokat köszönhetek neki, legutóbb is ő intézte el, hogy a szememet egy kiváló német 
professzor sikeresen megoperálja. Günter vendége voltam, velem együtt kollégám s 
barátom, Madarassy Pista, aki kocsijával elvitt Németországba és vissza is hozott operáció 
után. Megható volt, ahogy Günter és felesége, Dorothee mellettem volt elesettségemben, 
Pista meg segített az öltözködésben, vigyázott, hogy meg ne erőltessem magam. 

Huszonöt éve igyekszem sok lelkes társammal olyan baráti kört fenntartani, amely a 
volt karcagi diákokat gyűjti egybe, régi iskolai barátságok ápolására, a nekünk oly kedves 
hajdani gimnázium emléke megőrzésére. Mi még nyolc évig jártunk együtt egy osztályba, 
kisfiúként kezdtük a tanulást, együtt estünk át a kamasz korunkon és egymást megismerve, 
megszeretve lettünk érett felnőttek. Gyorsan múlnak az évek, egyre kevesebben vagyunk 
már, akik őrizgetjük azokat az emlékeket. Egyre több régi jó baráttól kell elbúcsúznunk. 
Minél tovább élünk, annál inkább magunkra maradunk, újabb barátságok már ritkán 
szövődnek. Sajnálom, hogy ez a baráti kör is elenyészik.”). 

Az elröppent évtizedeket kutató értékkereső meditációk során Bod László 
óhatatlanul eljut a szerelem témaköréhez is. („Nehéz valami újat mondani a 
szerelemről, az ember legszebb érzelméről, amivel az Isten megáldotta vagy megverte. Ami 
nélkül nem érdemes az életet végigküszködni. Hiszen erről szólnak évezredek óta az írók, 
költők, trubadúrok és fűzfapoéták, a ’tiszta forrás’ népdalok nagyon emberi szavai és a 
magyar nótának nevezett érzelgős-giccses műfaj termékei. Erről komponáltak a nagy 
zeneszerzők örök értékű melódiákat, és erről zajonganak a tömeg-koncertek bálványozottjai. 
Az én életembe is hamar beleszövődön a szerelem, és színezte, tarkította, vagy sötétítette. 
Sok reménytelen lángolást és persze sok szép beteljesülést is hoztak az évek. 

 
„Festem a Hortobágyot” 
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Soha nem volt sikerem karcagi lányoknál gimnazista koromban. Pedig mit meg nem 
tettem volna, hogy méltó legyek az ’ideálom’-hoz. A szerelem megtáltosítja az embert, 
szárnyakat ad és eltölti nemes ambíciókkal. Láttam szép diák szerelmeket, és tisztelettel 
néztem a szerelmesekre. Meg irigységgel... 

Sokszor hallom, hogy a művészember szerelmetesebb természetű, mint az átlag 
polgár. Különösen a festők! A laikus azt gondolja: az aktfestés a műterem fülledt 
erotikájának velejárója. Babona! Aki szerelmeskedik a modellel, nehezen tud utána valamire 
való művet festeni róla. 

Ebben a most már letűnő csúf 
évszázadunkban profanizálódott a szerelem, de én 
hiszem, hogy az emberiség jobb része vigyáz rá, 
megőrzi tisztaságát.”). 

Bod László azon is el-eltöpreng néha, 
hogy mit jelent a számára reformátussága. 
(„Magyarországon történelmi kategória, hogy az 
ember melyik hitet vallja. Én reformátusnak 
születtem, abban a hitben nőttem fel és soha nem 
gondoltam, hogy meg kellene tagadnom őseimnek, 
hitvallóimnak vallását. Azok a nagy példaképeim, 
akik gondolkodásomat, ízlésemet, hazaszeretetemet 
kialakították, többnyire reformátusok, vagy 
evangélikusok voltak: Csokonay, Arany, Petőfi, Ady 
és a többiek, sokan. Más hitűek iránti megértésemet 
már a karcagi gimnázium belém nevelte. Tudom, 
hogy manapság is hatalmas feladata van e vallásnak 

a magyarság megmaradásában, itthon vagy Erdélyben, Los Angelesben vagy Kórógyon. Ha 
a legtömörebben kéne megfogalmaznom, hogy ki vagyok én, akkor azt mondanám: magyar 
kálvinista vagyok. Ebben minden benne van.”). 

Ahogy a szülővárosához közeledik Bod László, szaporábban kalapál a szíve. 
Karcag mindennek az alapja. Persze, az a régi Karcag, amibe beleszületett, már 
eltűnt. Azok a kedves arcok, emberek, akiket gyerekként olyan öregnek látott, már 
régen elenyésztek, meghaltak. Hiába járja a város utcáit, nem találja őket. Mégis 
hazatér. Járhat bárhol, Indiában vagy Amerikában, Finnországban vagy 
Németországban, az alfa elkíséri. És Bod László életében Karcag az alfa. 

Ahogy a város felé autózik a művész, megrohanják az emlékek. Szinte látja 
maga előtt a horpadt orrnyergű nyugdíjas vasutast, Márki bácsit, az egykori mozi 
egykori kedves jegyszedőjét, aki minden egyes bekéredzkedésnél megvizsgálta a 
piros csizmácskáját, s ha tiszta volt, beengedte. 

A művész áll a karcagi múzeum előtt, kiállítása nyitására vár. Nézi az 
érkező közönséget: mennyi ismeretlen arc! A verniszázs kezdődne, de Bod László 
még mindig odakint áll, nézi az utat, hátha jön Márki bácsi. Aztán eltűnődik: 
Márki bácsi azóta már biztosan Szent Péter társaként ellenőrzi a cipőket a 
mennyország bejáratánál! Önkéntelenül a cipőjére pillant. 

 
„Csitri (1962.) 


