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Hábel György

Kováts Mihály igézetében
Bodó Sándor 1920-ban, Szamos-

szegen, Szaünár megyében született,
gazdálkodó család gyermekeként.
Képzőművészeti tehetsége mát hat-
éves korában megmutatkozott. A köz-
ség bírája (ma polgármesternek neve-
zik) beszélte rá a szülőket, hogy en-
gedjék fiukat továbbtanulni. 1941-ben
vették fel a budapesti Művészeti Aka-
démiára, de háború lévén ekkor, nem-
sokára behívták katonának. Isten se-
gedelmével 1945-ben szerencsésen
hazakerült. Feleségével, Fábián Ilona
művésznővel, akkor még csak diáktár-
sával, folytatták a főiskolai tanul-
mányaikat. Bodó Sándort azonban
1948-ban vallásos meggyőződése miatt
kizárták a főiskoláról. Ilona asszonynak
viszont sikerült tanulmányait befejez-
nie, és 1951-benatcxtilszakon iparmű-
vészi diplomát kapott. Ezt követően
házasságot kötöttek még 1951-ben.

Sándor bácsit 1954-ben politikai ok
miatt Rákosiék bírósága négyévi bör-
tönre ígéltc. Tizennyolc hónapot töltött
le a kiszabott negyvennyolcból, ami-
kor a forradalom 1956. október 31-én
lehetővé tette kiszabadulását. Forra-
dalmunkat és szabadságharcunkat a
szovjet hadsereg leverte. A börtönbün-
tetés várható folytatása és a reményte-

Gloucesteri győzelem (1781)

len helyzet miatt hároméves kisfiúkkal,
Sanyikával, mint oly sok ezer magyar
ember akkor, nekivágtak a magyar-
osztrák határnak, hátrahagyva budai
otthonukat, ingóságaikat. 1956. de-
cember 11-én a Hanság mocsarain át
jutottak osztrák államterületre.

A menekültek elosztása során az
Amerikai Egyesült Allamokkba kerül-
tek. Washington, a főváros volt az első
lakhelyük. Itt a Magyar Szövetség Ko-

Huszár tábor Pennsylvaniában (1778)

vaus Mihályról elnevezett házában lak-
tak. Akkor még nem is sejtették, hogy
mekkora szerepe lesz Kováts Mihály-
nak művészi alkotómunkájukban. De
azt, hogy ki volt Kováts Mihály, itt
tudták meg először. Egyelőre csak em-
lékként maradt meg bennük, hogy a
„Kováts-ház"-ban laktak. 1959-ben
kerültek Tennesse állam fővárosába,
Nashville-be (Washingtontól nyugatra
800 km-re) egy munkavállalási szerző-
dés alapján, és csak 1962-ben, öt na-
gyon nehéz esztendő után jutottak
olyan helyzetbe, hogy az alkalmazotti
munkakörtől megszabadulva teljesen
önállósíthatták magukat. Nashville-
ben saját otthont és műtermet kezdtek
építeni, amelyet mára már sok alkotá-
suk miatt bővíteni kellett. Kezdetben
főleg restaurálási munkákat végeztek,
és a kiváló minőségben elvégzett
munka hamar közismertté, közked-
veltté tette őket. Egymás után kapták
az újabb és újabb megrendeléseket.
Restaurálási munkájuk során figyeltek
fel az USA történelmi múltjának gaz-
dag eseményeire, nagy egyéniségeire,
hőseire, politikusaira, és ez indította el
őket a történelmi témájú festmények
készítésében, amire egy- egy jubileu-
mi esemény, így Kováls Mihály hősi

halálának, vagy az USA függetlenségi
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nyilatkozatának, függetlenségi harcá-
nak mcgcmlckczcsi eseményei kész-
tették őket a felkérések, pályázatok
során. Ilona asszony a restaurálási
munka mellett textilművészei! alkotá-
saival tűnt ki, később azonban ő is
kedvel kapott a festészethez. Virág-
csendélcicket festeti, majd emellett ő
is altért a történelmi léniákra.

Sándor bácsi témaválasztása na-
gyon gazdag, de ezek közül mindunta-
lan kiemelkedik a lovak csodálatosan
élethű ábrázolása, akár a csatatereken,
akár a verseny-, akár a vadász sportban
szerepeljenek is azok. Tcnnessc állam-
ban nagy divai a lovas rókavadászal.
Mcgragadóak a/ ezekről készített szín-
pompás festmények. De ezen túl szob-
rászatuil, domborművek, érmek készí-
tésével is foglalkozik. (Washingtonban
az általa készített Kossuth-dombormű-
nél koszorúznak az amerikai magyarok
a március 15-i ünnepség során.) Rend-
kívül szépek a történelmi személyeket,
szabadsághősöket és eseményeket áb-
rázoló érmei, ezekkel díjat is nyert. Az
érem sorozatokon a magyar huszárok is
szerepelnek, akár Kováls Mihályról le-
gyen szó, akár Buda várának a töröktől
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történt, 1686. évi visszafoglalása 300.
évfordulójára készített gyönyörű, ötta-
gú éremcsoportjáról.

A Bodó művészházaspár művei a
sok magántulajdonos otthonán kívül
ma már a világ 25 múzeumában és
intézményében, kormányhivatalában is
megtalálhatók; a budai volt királyi vár-
ban lévő Történeti Múzeumban is.

Sándor bácsi hetvenedik évének be-
löllése alkalmából a budai várban, a

volt királyi palotában lévő Budapesti
Történeti Múzeum nagy életmű-kiállí-
tást rendezett válogatott alkotásaikból,
1990. május 2-szcpicmber 2 között,
négy hónapon ál sok ezren látogatták,
tekintették azt meg. Ezt követően Má-
tészalkán a helyi múzeumban is volt
kiállításuk, de a helyhiány miatl szeré-
nyebb méretekben.

Dr. Andrásfalvy Bertalan művelő-
dési és közoktatási miniszter úr Bodó

Kjszakai csata New Orleans-nál (1814)



Sándort életművéért és a magyarságért
végzett munkája elissmeréseként 1990-
ben a kiállítás alkalmából a „Pro Cultura
Hungarica" (A magyar kultúráért) érem-
mel tüntette ki. Az azóta eltelt két év alatt
is töretlen szorgalommal folytatja a Bo-
dó művészházaspár eredményes alkotó-
munkáját. Az utóbbi időben egyre gyak-
rabban látogatnak haza.

Felvetődik a kérdés, hogy művészi
tehetségük mellett mi a sikerük igazi
titka. Szerintem ennek több oka van:
nem elég egy művet jól megalkotni,
hanem azt közismertté is kell tenni. A
másik tényező, hogy nem a manapság
divatos, de számunkra érthetetlen kép-

zőművészeti irányba álltak be. Alkotá-
saikat nem kell megmagyarázni, hogy
„mit is akar a művész kifejezni"? Bo-
dóék alkotásait azonnal meg lehet érte-
ni, azokban gyönyörködni lehet. Har-
madsorban megemlítem, hogy munká-
juk során tanulmányozták a múzeu-
mokban a témához szükséges korabeli
emléktárgyakat, ruhákat, bútorokat,
fegyvereket, szerszámokat, rajzokat,
képeket, egyéb dokumentumokat Tör-
ténelmi festményeikhez a csatatereket
a helyszínen bejárták, igyekeztek az
esemény környezetének hangulatát
megérezni. Negyedsorban: a kiállításo-
kon renszeresen részt vettek, részt

vesznek, személyes kapcsolatokat te-
remtettek, és a sajtót, az információt
nagyon fontos segítségnek tekintették.

Végül meg kell említenem egy fontos
alapelvet, amelyet a Bodó művészházas-
pár is vall: Theodore Roosevelt (1858-
1919), az USA egyik volt elnöke mond-
la: „Csak az válhat jó (amerikai) állam-
polgárrá, aki hű marad szülőhazája örök-
ségéhez." És a Bodó művészházaspár ezt
meg is valósítja. Jó lenne, ha minden
magyar emigráns ezt vallotta volna, illet-
ve aki még él, ezt vallaná...

Dorkovics Ágnes

Magyar szívvel - Amerikában
A Bodó házaspár életútjának ismer- ugyancsak a karcagi származású hőst egyik iskolája fölvette e jelentős sze-

tetéséhez az aktualitást az a kiállítás ábrázolja, huszárjai körében. mélyiség nevét, Hábel György nyugal-
adja, amelyet „Az emigráció a hazáért" Arról pedig, hogy Karcag város mázott vasúti mérnöktől szereztek tu-
címmel nyitottak meg ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ domást, aki ma is ak-
október 21-én a Bu- ^^IHflHI^^HlIflf^HHIHHBi IfejMĵ ^ tív közéleti ember, je-
dapesti Történeti Mú- j ^ ^ ^ ^ H H H H H H H H H H P ^ D H j len volt a május 11-i
zeumban. Megnyitót ^ ^ ^ H ^ •••MMM- j f ~ ^ | ^ ^ ^ I H M P n e v a d o ünnepségen
Antall József minisz- H ^ H . ^ ^ ^ B & Wffl£%k is. Tudván, hogy a há-
terelnök úr mondott, ^ ^ ^ j M H L \k H S * ? zaspárnak szívügye a

tiszteletbeli fővédnö-
ke is.

A műveikkel je-
lenlévő képzőművé- _ ^ ^ ^ ^ _ .-•••——•. >^^^n^_
szék közül a Bodó há- | ^ H -w-""™-%^ • » êdes távollét után

Kováts Mi- ! • • • • *m W% .-*». • I ^ ^ H idén augusztusban lá-zaspar
hályhoz való kötődé-
se Amerikában elég-
gé közismert. Az ez-
redes élete mindig is
foglalkoztatta őket,
számos alkotásukban
megörökítették. A
mostani kiállításon is
szerepel egy Bodó
Sándor érme Kováts
alakjával, de koráb-
ban is készített már
portrékat róla, Pulaski
grófról, és megjelení-
tette az ezredes egyik
hősi rohamát is. Bodó
Ilona itt kiállított, hat
mezőre osztott nagy-
méretű batik faliképe

Kováts-hagyomány

Bodó Sándor és Ilona Karcagon 1992. augusztus 21-én

togattak haza először.
S bár nem a Kunság a
szűkebb szülőföldjük,
útjuk ide is elvezetett,
s ha csak egy napot is,
de Karcagon töltöt-
tek. Megnézték a Ko-
váts Mihály Általános
Iskolát, az ezredes
szülőháza helyén álló
épületet, jártak a mú-
zeumban, találkoztak
a város nem egy kö-
zéleti emberrévei. Út-
jukon elkísérte őket
Hábel György is, a ré-
gi barát, életútjuk is-
mertetője.


