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Szamosszegi Bodó Sándor festőművész, szobrász- és éremművész Pécelen elhelyezett
alkotásai, valamint Bodóné Fábián Ilona Pécelhez köthető munkássága
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
I.A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Települési Értéktár Bizottság, Heltai Miklós elnök, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel,
Kossuth tér 1. +36 (28) 452 751,ertektar@pecel.hu
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Erdős Szabolcs
Levelezési cím: 2119 Pécel, Csatári u. 45/A.
Telefonszám: +36 (70) 324-9167
E-mail cím:szabolcs.erdos@gmail.com
Név: Heltai Miklós
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi utca 14.
Telefonszám: 28-788 940
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI:
1. A nemzeti érték megnevezése:
Szamosszegi Bodó Sándor festőművész, szobrász- és éremművész Pécelen elhelyezett
alkotásai, valamint Bodóné Fábián Ilona Pécelhez köthető munkássága
2. Fellelhetőségének pontos helye:
-------------------3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
Települési.
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Bodó Sándor 1920. február 13-án született Szamosszegen. Az elemi iskola elvégzését követően
Budapestre került, az Iparművészeti iskolába. 1941-ben felvették az Iparművészeti Főiskolára, de
katonai szolgálat miatt 1945-ig tanulmányait nem tudja folytatni. A II. világháború befejezését
követően ismét a Főiskolán tanul, de 1948-ban, mint „vallásos hajlamút” eltanácsolják.
1950-ben az Állami Pénzjegynyomdába kerül tervezőnek, ekkor már felesége Bodó Fábián
Ilona, aki szintén alkotóművész. 1955-ben az ÁVH börtönbe zárja „rendszerellenes”
tevékenységéért négy évre, 1956. október 31-én szabadul. December 11-én feleségével és
kisfiával elmenekül az országból. Bécsből Washingtonba kerültek. A kezdeti évek nehézségei
után Tennessee állam fővárosába, Nashville-be költöztek. Megalakítja a „Bodós Art Studio”
vállalkozást. Feleségével együtt alkot, fest, szobrokat készít, kiállításokat rendez, kiválóan
restaurál.
Az Egyesült Államokban több kiállítást rendez. Itthon 1990-ben mutatkozik be, a Budai várban a
Hadtörténeti Múzeumban, később a MOM Művelődési Házban (ma MOM Kulturális Központ)
állítják ki képeit. 42 évi emigráció után feleségével hazatelepednek Magyarországra, Budapesten
létrehozzák a Bodó Művész Szalont.
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Bodó Sándor Barabás Csaba közvetítésével került kapcsolatba 2011 őszén a péceli
városvezetéssel, ekkor került a polgármester javaslatára a péceli képviselő-testület elé az életmű
elhelyezésének lehetősége (Bodó Sándor, Barabás Csaba segítségével akkor már dolgozott a
gyűjtemény megfelelő elhelyezésének biztosításán). Pécel városa végül „költség és
tehermentesen egy állandó életmű kiállítás céljából” kapta meg a festményekből és egyéb
műtárgyakból álló kollekciót. A gyűjteményt a városvezetés a Pekáry-kúriában helyezte el.
Bodó Sándor feleségén, Fábián Ilonán keresztül kötődik városunkhoz. Fábián Ilona – aki szintén
képzőművész – Vámospércsen született 1927-ben, gyermekkorában viszont Pécelen nevelkedett,
elemi iskolába településünkön járt. Fiatal éveiben Bodó Sándor Rákoscsabán élt, többször járt ki
Pécelre Fábián Ilonához – akkor még udvarolni. Ilona a művészetek alapismereteit a budapesti
Iparrajziskolában sajátította el. Háború után felvételizett az Iparművészeti Főiskolára, divat
szakra. Egy év után a textil-nyomottanyag szakra, s öt év után kapott terveződiplomát. A fiatal
képző- és iparművészek kiállításán szerepelt, több első és második díjat kapott. Ilona közel 25
éven keresztül textilfestéssel foglalkozott. Itthon is bemutatkozott – férjével együtt –, 1990-ben a
Budai Várban, a Történelmi Múzeumban, életmű kiállításon. Ezt követte több kiállítás
Mátészalkán, Karcagon, Budapesten, a Hadtörténeti Múzeumban és Egerben. 42 évi emigráció
után hazatelepedtek Budapestre, megalapították a Bodó Művész Szalont
Fábián Ilona 2002-ben halt meg, a Péceli Baptista temetőben temették el. Szamosszegi Bodó
Sándor 93 évesen, 2013. júliusában halt meg.
Bodó Sándor Kitüntetései: „PRO CULTURA HUNGARICA” emlékplakett; A templomos
lovagrend tagja; Az Erdélyi Becsületrend; Szamosszeg Díszpolgára.
3.

Indoklás az értéktárba történő felvételre:

Minthogy Bodó Sándor jelentős gyűjteményét városunknak adományozta és tekintettel arra,
hogy Bodó Sándor nemzetközi szinten is jegyzett képzőművész, indokolt munkásságának
rögzítése a települési értéktárba.
4. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):
• Komiszár János: Színes paletta. Cívis Hotels és Gasztronómia Rt. Debrecen, 2004.
(http://kltebaratikore.unideb.hu/Sz%C3%ADnes%20paletta%202004.pdf)
• Videóösszeállítás Bodó Sándor festményeiből (https://www.youtube.com/watch?v=3-UIh_RrC0)
• Elhunyt Bodó Sándor festőművész. MTI
(http://onkormanyzat.mti.hu/hir/35921/elhunyt_bodo_sandor_festomuvesz)
• Felbecsülhetetlen értékű festményekkel gazdagodhat Pécel. Péceli Hírek. 2011. november
(http://www.pecel.hu/images/files/peceli_hirek_2011_09_november.pdf)
• Szamosszegi Bodó Sándor, aki munkásságával két nemzet között kulturális hidat épített.
Péceli Hírek, 2011. december
(http://www.pecel.hu/images/files/peceli_hirek_2011_10_december.pdf)
•
III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja.

3

2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat.
---------------------2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat.
Pécel, 2019. november

Erdős Szabolcs

Barabás Csaba
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