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Bemutató 
Bod László (1920-2001)  
festőművész alkotásaiból  



Bod László (1920-2001) Karcagon született. Édesapja Bod 
Lajos, sok karcagi öregdiák egykori tanítója. Már a 

karcagi gimnáziumban – ahol rajztanára Tőkés  Sándor 
volt - kitűnt rajzkészségével. Az érettségi után a 

Képzőművészeti Főiskolán tanult (1938-1944). Mesterei 
Burghardt Rezső, Szőnyi István, Benkhard Ágoston 

voltak. Nyaranta művésztelepeken dolgozott. 
Ösztöndíjasként bejárt a bábszínházába tanulni. 1944. 

szeptemberében a Főiskolán Elekfi Jenő tanársegédje lett. 
Közben az egyetemre is beiratkozott, ahol 

művelődéstörténetet és néprajzot tanult. 1944 év végén  
elvitték katonának. 1945-ben Ausztriában amerikai 

fogságába esett. Linzben olyan amerikai katonáknak 
tartott művészeti oktatást, akik abbahagyták 

tanulmányaikat a katonai szolgálat miatt. 1945. 
októberében Linzben feleségül vette Bartus Adriennt. 

1946-ban tértek vissza Magyarországra. 
  



Vidéken vállalt tanári állást, majd népi kollégiumi  
igazgató lett. Ekkor behatóan foglalkozott a bábjátékkal.  

A Minisztérium ennek fejlesztésével bízta meg.   
1948-tól szervezte  az Állami Bábszínházat, melynek  

1949-től 1954-ig igazgatója volt. Ezután  
 a Csók István Alkotói Közösség tagja lett. 1955-ben  

ezzel a csoporttal állította ki először a műveit  
Budapesten. 1958-ban finnországi tanulmányúton vett  
részt. 1960-tól már rendszeresen voltak hazai kiállításai. 

 1964-ben Westfáliában, 1972-ben Svájcban, majd  
Olaszországban, 1980-ban Indiában, 1988-ban az 

 USA-ban volt tanulmányúton, illetve kapott ösztöndíjat, 
s voltak külföldi kiállításai. Még 1967-ben a Velencei-tó  

mellett megvett egy romos kápolnát, helyreállította 
 és műterem-galériává alakította. 1987-től a Dunapart 

 Művészeti Társaság tagja és első elnöke lett. Díjai - 1972: az 
 Egri Akvarell Biennálé díja, 1987: nívódíja; 1982: Káplár  

Miklós díj. 1990-ben Pro Arte Budapest díjat kapott. 
  

http://www.karcag.hu/index.php/a-telepules-bemutatkozik/nevezetessegek/szemelyek/55-bod-laszlo-festomuvesz?tmpl=component&print=1&page=


A festő  



Alföldi táj 



A Mátyás templom és a Halászbástya 



A Velencei tónál  



Cirkusz 



Életút  



Falusi táj  



Falusi tájkép  



Falusi vásár  



Havas folyópart 



Hazafelé 



Házak  



Hegyvidék 



Kazlak  



Kertben 



Kovács Imre  
szobrászművész 

portréja 
(befejezetlen, vázlat) 

[Kovács Imre hagyatékában] 



Nádas 



Pázmándi hegy 



Pesti Dunapart 



Pesti utcarészlet 
(Szénrajz) 

[Dévai Huba tulajdona] 



Szélmalom 



Tájkép 



Tanya-1 
 



Tanya-2 



Tavasz 



Télvége 



Télen 



Tópart 



Udvar 



Utcakép 



Üvegcsendélet 



Vegetáció 



Virágcsendélet 



Virágok és  
gyümölcsök 



Virágok 



A bemutatott képek a művész  alkotásainak 
 internetről letöltött fotói, valamint  

magángyűjtőknél lévő művek reprodukciói 

A bemutatót szerkesztette : Mile Sándor 
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