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Ha a születési évszám
– 1931 – és e 2010-es
búcsú között lepergett
csaknem nyolcvan
esztendőt mérlegre
he lyezzük, akkor talán
a küzdelmes szóval
jelölhetjük legponto-
sabban a dr. Bodri
Ferenc irodalomtörté-
nész, művészeti író és
tanár életútját és mun-
kásságát felölelő, oly

ellentétes szakaszokból felfűződő korszakot.
Keserves, nehéz, küzdelmes életút adatott meg az
Újpesten született, a megpróbáltatásokkal terhes
körülmények között Dorogon felnőtt, egyetemi
tanulmányait a budapesti Eötvös Lóránd Tu do -
mányegyetemen végzett, élete legfontosabb feje-
zeteit 1962-től Esztergomban, majd Dorogon
megélt Bodri Fe rencnek. A nehézségek súlyosabb-
nál súlyosabb fokozatait a második világháború, az
ötvenes évek, az elfojtott 1956-os forradalom,
a később oly engedékenyen puhának nevezett dik-
tatúra, majd a furcsa, az 1990-es években félig-
meddig végigvitt társadalmi átalakulás során,
kikerülhetetlen történelmi kényszerként, s nemegy-
szer tehetetlenül, kiszolgáltatottként élhette át.
Mindezen közben magánéleti tragédiák – édes-
apja, majd felesége korai elvesztése – kísérték élet-
történetét. A szellem embere volt: függetlenségre
és szabadságra vágyó, az irodalom és a művészet
XX. századi, kimagasló jelenségeit, egyedülálló tel-
jesítményeit és nem kellőképpen értékelt értékeit
dokumentáló, elemző, értelmező és közvetítő törté-
nész, művészeti szakember és tanár: cikkei, tanul-
mányai, könyvei egymást követték, mint ahogy
egymást követték a győri, az esztergomi, majd
a dorogi gimnáziumban az évről évre érkező és

elbúcsúzó tanítványok seregei is. Vezérlő csillagai
írók, költők, festők és szobrászok voltak: Babits
Mihály, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Kassák Lajos,
Moholy-Nagy László, Bálint Endre és a mindenkori
rendszer, a hatalom által gyanakvással fogadott és
övezett kortársaik. Ez a szellemi orientáció, ez
a modernitás és progresszió által indukált érdeklő-
dés és rajongás, a külföldön élő, az emigráns
magyar művészekkel való kapcsolattartás természe-
tesen gyanús és elfogadhatatlan volt a hatvanas
évek Magyarországán és különösen ke zel -
hetetlennek bizonyult annak Komárom megyéjében:
Bodri Ferenc tanári hivatása teljesítése mellett kifej-
tett művészetszervezői és művészetközvetítői, inter-
pretátori tevékenységének büntetése a tanári
pályától való eltiltás, és a szeretett városból,
Esztergomból való kiűzetés volt. Ez a hatvanas
évek derekán végrehajtott megalázó adminisztratív
beavatkozás kettétörte pályáját, megingatta önbi-
zalmát, de szerencsére azért nem szegte munka-
kedvét, amelynek fókuszába a kiemelkedő
jelentőségű XX. századi művészegyéniségek mun-
kássága és Esztergom, illetve a Duna menti táj kap-
csolatának kutatása került. Így dolgozta fel önálló
kiadványokban és hosszabb vagy rövidebb közle-
ményekben Babits és Eszter gom, Kernstok és
Nyergesújfalu kapcsolatát, így állított emléket egy
emlékkönyvben a remek barát és harcostárs Dévényi
Ivánnak és a szobrászművész Vörös Bélának, és így
adta közre az életművét mintegy megkoronázó,
Lukács érsek és kora című összefoglaló munkáját.
És történhetett bármi: a remekműveket, és az általuk
teremtett, megtestesített esz ményeket, amelyeket
közvetlen vagy áttételes élmény, vagy emlék gya-
nánt magáénak tudhatott és vallhatott, senki sem
vehette el tőle. Történész volt, akinek szikár történeti
szemléletmódját újra meg újra megingatta a költé-
szet, a festészet és a szobrászat, az örökérvényű
műal  kotások megfoghatatlanságának varázslata. 
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1975 és 2010 között, harmincöt éven át szüntele-
nül Esztergom és Tata, majd Esztergom és Buda -
pest között hetente indultak és érkeztek a levelek
a Bodri Ferenccel folytatott levelezésünk során.
E ma már nagy dobozokban őrzött, régi írógéppel
rögzített levelek nemcsak egy napjainkban már
egyre ritkább, bölcsen és felelősséggel gondolkodó,
nagy tudással felvértezett, a művészet nagyszerű-
sége iránti rajongással fűtött, szellemi kincseit
továbbörökíteni, továbbadni hivatott értelmiségi
polgár portréját rajzolták és rajzolják meg, hanem
folyamatosan dokumentálták, követték az irodalom
és a képzőművészet régióiban és egymáshoz való
kapcsolódásaiban, valahol a XX. századi művelődés-
történet, a magyar és az európai kultúra mélyrétege-
iben kalandozó szellemi érdeklődés nyom kereséseit
és felfedezéseit, és mindemellett természetesen
a szűkebb környezet mindennapi történéseit is.
Ez a levélfolyam azonban nemcsak felém, hanem
feltehetően még sokfelé áradt, így igencsak tanul-
ságos lenne egy Bodri Ferenc-levelezés majdani
összegyűjtése és közreadása. Az egyik, találomra
kiemelt, 1998. március 15-én keltezett levelében –
amelynek mellékleteként elküldte az Esztergom és
Vidéke című lapban megjelent, az esztergomi vár
és várkápolna freskóit helyreállító Deéd Ferenc fes-
tőművész munkásságát feltáró, filológiai pontos-
sággal megírt cikkét is – beszámol Lukács érsekkel
kapcsolatos kutatásairól, és arról, hogy a Kernstok
Károly összegyűjtött írásainak gyűjteményét immár
nyomdába adta, így megnyílt az út a Gadányi Jenő
festőművész életművének elemzését célzó mun-
kálatok előtt. És ír az esztergomi pasztell-biennále
előkészületeiről, Vörös Béla szobrairól, a szegediek-
nek készített bibliográfiákról, és arról, hogy „Lassan
megszületik az elhatározás, hogy elzarándokoljak
a könyvtárba, végigolvasni a februári és márciusi
folyóiratokat, mert itt a tavasz, tehát zarándokolha-
tunk. Időközben a posta is visszaköltözött, útba is

eshetik. Persze a megújult Művészet se került
kezembe eddiglé, azt is olvasom majd a könyvtár-
ban, ha eljutok. Nagy nemzeti ünnepünk reggelén
meg a Kossuth-nótát dúdolgatom, na persze, hogy
elfogyott.” Hát persze, a regimentje fogyott el.
Csak az a baj, hogy a mi regimentünk is megállít-
hatatlanul fogyatkozik. Az új évezred első évtizedé-
nek vége közeledtével egyre ritkábban érkeztek az
esztergomi bélyegzővel hitelesített Bodri-levelek,
s egyre ritkábbak lettek a kiállítás-megnyitókon
való esztergomi és dorogi találkozások is, s helyet-
tük csak az egyre aggasztóbb hírek érkeztek
a roszszullétekről és a kórházi beutalásokról. Aztán
megérkezett a szomorú híradás a végérvényesről,
a vissza fordíthatatlanról is. Bodri Ferenc ahhoz az
égi csapathoz csatlakozott, amelynek tagjai – mint
Zolnay László, Mucsi András, Dévényi Iván – immár
remekmű-ideák között dőzsölve, bölcs derűvel
tekintenek alá egykori működésük színterére. Arra
a színtérre, amelyen, akárcsak kiváló elődei, egykori
kortársai, Bodri Ferenc is kitörölhetetlenül ott hagyta
keze, munkálkodása és szellemisége nyomát.

(Elhangzott 2010. május 27-én a dorogi temetőben,
dr. Bodri Ferenc búcsúztatásán.)
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