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Simon József Bódi 

1920-1983 
 

volt somogysámsoni és balatonszentgyörgyi postamester, festőművész, író, költő és 

helytörténész életműve 
 

 

 
 

Találkozás az ősi Simon pincénél, a Berényi-hegyen 
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BEVEZETŐ 
 

 

Tisztelt Olvasó! 
 

Nagybátyám, Simon József életéről szerkesztettem ezt a könyvet, mert úgy éreztem, hogy 

ez a kötelességem. Én, e sorok írója, Simon Márta, írtam pár novellát. 

Testvérem, Simon Ottó nyolc kötet szép verset írt „csillagos Hunniánkról”. Apánk, Simon 

István visszaemlékezéseket írt Balatonszentgyörgyről és hatalmas „kalandjáról” a II. 

világháborúról, majd az orosz fogságban töltött időkről. 

Józsi bátyánk a Jóistentől kapott tehetségével nagyon szerényen alkotott egész életében. 

Tudtuk, hogy szorgalmas, becsületes postamester, tud képeket is festeni, valamint szülőfalunk 

helytörténetének írója, de nem gondoltuk, hogy a II. világháború alatt írt, rejtegetett naplója és 

versei ilyen magas irodalmi értéket képviselnek. Nagybátyám, akire mindig felnéztünk, sajnos 

rövid életet élt, mindössze 62 évet. Nem volt ideje gyermekeinek, unokáinak elmondani, hogy a 

padláson egy dobozban rejtegeti naplóját és verseit, melyek bajt hozhattak volna a családra. A 

napló és a versek háborúellenesek, de az is szerepel bennük, hogy – mint miden katona a háború 

végén, így ő is – fölesküdött Szálasinak. 

A felesége, aki kulák leányaként sok mindent átélt, férje halála után 30 évig őrizte a nagyon 

értékes írásokat. Csak ángyunk, Girikter Margit 2009-ben bekövetkezett halála után találta meg 

menye és Tünde nevű unokája az értékes irodalmi alkotásokat. Sajnos nagybátyám gyermekei 

fiatalon elhunytak. Unokái fiatal szülők több gyermekkel, ezért nem tudnak elég időt szánni 

nagyapjuk hagyatékának feldolgozására. Menye, Simon Csabáné, Ancsa is felismerte apósa 

munkáinak nagy értékét. Tünde leányával elolvasták az irodalmi hagyatékot, és megkértek engem, 

hogy szerkesszük könyvbe, Józsi bátyám náluk lévő 170 festményével együtt. Én vagyok a 

rokonságban a legidősebb még élő, kissé tollforgató, ezért vállalnom kellett a nem könnyű 

feladatot. 

A fiatalon özvegyen maradt Ancsa és leánya Szabóné Simon Tünde szerkesztőtársaim 

lettek. Az értékes naplót, verseket és festményeket a rendelkezésemre bocsátották. Tünde a 

számítógépre vitelben is sokat segített. Nélkülük nem tudtam volna e nemes kötelességemet 

teljesíteni. 

Itt kell írnom néhány gondolatot arról, hogy 2013-ban szerkesztettem és részben írtam már 

egy könyvet, melyben az én válogatott novelláim, testvérem válogatott versei, édesapám 

emlékezéseiből részletek, valamint Józsi bátyám 2013-ban megtalált háborús naplója gépelve és 30 

festménye is megtalálható. A mű címe: Balatonszentgyörgyi életképek a XX. századból. Ezzel a 

könyvvel próbáltam meghálálni szülőfalumnak és családomnak azt a sok szépet, jót, szeretetet 

mellyel élhettem életemet. Miután könyvem, könyvünk elkészült, Józsi bátyám családja újabb 

kézírásos értékeket is talált: 140 gyönyörű, főleg háborúellenes verset. Nem kétséges, hogy 

nagybátyám sokkal tehetségesebb, sokoldalúbb családunk többi művész tagjánál. Megérdemli, 

hogy egy egész kötettel tiszteljük meg őt és művészetét. 

Ajánlom a kedves Olvasónak, hogy ismerje meg Simon József (1920-1983) író, költő, festő 

munkáit. Kérem, adja tovább, hogy a múlt században élt Balatonszentgyörgyön egy szerény 

művész, akinek romantikus alkotásai figyelmet érdemelnek. 

 

Hévíz, 2014. december 2. 

 

A szerkesztő: Dr. Bürgés Györgyné Simon Márta 
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Előszó 
 

 

Szeretett nagybátyám, Simon József az akkori szokások szerint naplót vezetett 1942 és 

1946 között. Ez nem egyetlen könyv volt, hanem két kockás füzet, melyekbe a kiképzés idején és a 

háború minden egyes napján írt. Az első füzet felében a kiképzésről, és a háborúra készülődő 

Pécsről, Európáról olvashatunk. A második részében írta nagybátyám a harci zajban született 

romantikus, háborúellenes verseit. A MÁSODIK FÜZET teljes egészében dátummal ellátott 

háborús napló, melynek értékét én a „porszem” unokahúg érezni tudom, de szavakba önteni nem. 

Versei a paraszti életről, a szerelemről, a háború borzalmairól és arról szólnak, hogy, 

életben szeretne maradni, végül hazatérni szülőfalunkba, Balatonszentgyörgyre. A két Józsi 

bátyám kézírásával írt füzet, melyek naplók, napjainkban a menyénél és unokáinál vannak 

Balatonszentgyörgyön. 

A család tulajdonában van még egy harmadik, a nagybátyám kézírásával teleírt 

emlékkönyv is. 

Ebben az általa válogatott versei vannak, melyeket 1946-ban a feleségének ajándékozott. 

Erről az emlékkönyvről családunk tudott, de ángyunk haláláig nem engedte, hogy idegen is lássa. 

Ugyanis benne élt a félelem a megtorlástól. 

Nagybátyám tehát író, mert háborús naplójában nagyon magas színvonalon használja a 

magyar nyelvet. Költő, mert a háború zajában írt 145 verse a leírhatatlan békevágyról, 

szülőszeretetről és a faluszeretetről szólnak. Így írt ajánlásában a 93 éves László István, aki barátja, 

alkotótársa lehetett helytörténeti kutatásaikban. Festő volt, aki ecsettel is bizonyította a Balaton-

part, a paraszti élet, valamint falunk szeretetét. Összesen 170 festménye van családja tulajdonában. 

Minden műve realista és romantikus, akár prózáról, akár versről, vagy festményről legyen 

is szó. 

 

KÖVESSÜK AZ ÁLTALAM SZERKESZTETT KÖNYV SEGÍTSÉGÉVEL EGY IGAZI 

HAGYOMÁNYŐRZŐ, NAGY MAGYAR ÉLETÚTJÁT, ÉLETMŰVÉT! 
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I. Életrajza, ide illő, saját kézírású verseivel. 

II. Világháborús naplója, és a háború zajában írt versei. 
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                                           Valentné Éva – a család barátja, asszisztens 
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Simon József Bódi 
 

1920 – 1983 

 

 

É L E T R A J Z 

 
 

Simon József Bódi a fiatal somogysámsoni postamester, és idősebb korában, 

mint balatonszentgyörgyi postamester 

 

1920. február 26-án született Balatonszentgyörgyön. Szülei Bódi Ilona és Simon József, 6 

holdas dolgozó parasztok voltak. 

A Bódi megkülönböztető nevet kénytelen volt a család viselni, mert utcánkban 

születésekor, és később is több Simon család élt. Így édesanyja családi neve után viselte Ő, és 

egész családunk a Bódi vezetéknevet is. 

Két testvére volt, István és Erzsébet. Mindhárman a balatonszentgyörgyi elemi iskolába 

jártak. 

Jól tanultak, de József a legidősebb különösen kitűnt a művészetek és a magyar nyelv iránt 

tanúsított érdeklődésével. A tanítója Kész László javasolta azt, hogy küldjék szülei a keszthelyi 

gimnáziumba. Ez akkor még nem volt egyszerű, hiszen a 12 éves gyermeknek naponta vonattal 

kellett járnia Keszthelyre, a tanulás mellett pedig a kisgazdaságban dolgozni. A tandíj minden 

évben egy tehén ára volt, ezen kívül még a tanszereket és rendes ruhát is biztosítani kellett. A 

másik két testvér éppen ezért már nem tanulhatott gimnáziumban. A 8. tanév előtt szülei nem 

tudták kifizetni a tandíjat, ezért csak egy évvel később tudott sikeres érettségi vizsgát tenni. Józsi 
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ezt szorgalommal, sok szép festménnyel, gyönyörű versekkel és szeretettel hálálta meg családja 

önzetlen nagylelkűségét, hogy lehetővé tették tanulmányait. 

1939-ben érettségizett, szeretett volna egyetemen irodalmat és festészetet, képzőművészetet 

tanulni, de ez a szegénység miatt csak álom maradt számára. A továbbtanulás ugyan hiú ábránd 

volt, de autodidaktaként egész életében verseket írt, könyveket szerkesztett és képeket festett. 

Önéletrajzában később így írt erről: „Tanáraim lenéztek, mint parasztgyereket, de irodalmi 

és rajzi tehetségemet elismerték. …. Szüleimmel és testvéreimmel megegyeztünk, hogy jussom az 

érettségi bizonyítványom lesz.” 

Simon József Bódi tehát 1939-ben leérettségizett, és még ugyanebben az évben a 

balatonszentgyörgyi postán kapott állást. Majd 1940-ben Budapesten sikeres postakiadó alap- és 

szakvizsgát tett. A hirtelen jött új pályáját tehát hamar megszerette. 

 

 
 

Vers az Őszi dobpergés című verses kötet 11. oldaláról. 

Ebben a versében előre megérezte, hogy élete később milyen nehéz lesz 

 

Ezt követően másfél évig dolgozott a szentgyörgyi postán, amikor 1941-ben tényleges 

katonai szolgálatra kellett bevonulnia Kaposvárra a 6. gyalogezredhez, ahol a távbeszélőkhöz 

vezényelték. Szabadsága idejét szerettei körében otthon és nagyrészt a szentgyörgyi postán töltötte. 

Ott aztán szerelmes lett egy kedves barna lánykába, Darvas Irénkébe, akit hamarosan eljegyzett. 

A szerelem kölcsönös volt, de a kiképzés hosszúra nyúlt. Irénke utóbb teherbe esett egy 

postatiszttől, aki azonban nem vállalta a gyermeket. Így Irénke egyedül nevelte fel fiát, Jánost, 

akiből később orvos lett. A háborúban lévő Józsinak pedig levélben becsületesen bevallotta 

terhességét, gyűrűjét pedig a szülőknek adta vissza. A szerelemből életre szóló barátság lett, Irénke 

is egész életében a balatonszentgyörgyi postán dolgozott. 
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Postás találkozó a Csillagvárnál. 

A felső sorban jobbról balra: Simon József Bódi, Darvas Irénke, Cser Gyula, Józsi felesége – 

Manci, és a többi postai dolgozó a 1970-es évek elején 

 

Nagybátyámat nagyon megrázta Irénke hűtlensége. De azért szép versekkel emlékezett 

szerelmükre. 
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Mindig szeretettel emlékezett Irénkére. Vers az Őszi dobpergés című kötet 10-11. oldaláról 
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A következő szabadságát már a háború kitörése után kapta. Szentgyörgyön keresett 

magának egy újabb szerelmet. Rá is talált Gosztolai Margitra, aki helyettes kántor volt a faluban. A 

szép, szőke hajú sudár leány éppen Józsi mellé való volt. Azt mondták utóbb a falubeliek, vádolva 

Simon Józsefet, hogy a néhány hosszúra nyúló esti séta alatt Margitka meghűlt és tüdőgyulladást 

kapott, majd tüdőbeteg lett, mely betegség egész életét végigkísérte. 

Józsi Lengyeltótiban, a szanatóriumban még meglátogatta – és elbúcsúztak egymástól, mert 

Gosztolai Margit szinte megparancsolta neki, hogy a frontra való bevetése előtt keressen 

egészséges mátkát magának. 

 

 
 

Az önzetlen Gosztolai Margitka KALÁSZ-ruhában, 

a balatonszentgyörgyi templom mellett 1940-ben 
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Kötetének 8. oldalán szomorúan búcsúzik Gosztolai Margitkától 
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A művész halála után 30 évvel megtalált ajándék verseskötet fedőlapja. 

(Alul a könyv jobb sarkában egy havasi gyopár virágmintával) 
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A naplója, melynek első felében a katonai kiképzésről mesél, a második részében pedig összesen 

145 verse található 
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Az első füzetben, mely napló és verseskötet is egyben, tartalomjegyzék is található. 

Ebből a 145 versből válogattunk életrajzába, naplójába és festményei közé 
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Simon József közben 1942-ben és 1943-ban Pécsett, majd Budapesten távbeszélő tiszti 

tanfolyamot végzett. 

1943-ban aztán egy szabadság vagy eltávozás alkalmával első szerelme, Irénke ismertette 

meg leendő feleségével Girikter Margittal. 

Irénke ugyan sírva búcsúzott korábban a szerelemtől, de ezt követelte tőle a becsület, a 

szentgyörgyi, illetve a berényi szokások. 

Józsi közben Girikter Margitot megszerette. Úgy gondolta, hogyha hazajön a frontról, 

feleségül is veszi. Miközben Józsi a fronton teljesített katonai szolgálatot, több levelet is váltottak. 

Mancika levelei segítették életben maradását. 

 

 

 
 

Girikter Margit, Mancika – az „életbentartó” levelek írója. 

Az ő leveleit Józsi feljebbvalói a harctéren elkobozták 
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Levél leendő feleségéhez Girikter Margithoz, Mancikához 

 

1943-ban zászlóssá léptették elő, majd kiképzőtiszt lett. 1944 májusában Nagyatádon a 

tisztikar bírálta őt, mert katonáival nem, mint beosztottaival, hanem mint bajtársaival bánt. 

1944 augusztusában aztán a frontra vezényelték. Először Galíciába, majd Kőrösmezőn 

keresztül az Alföldre, Kiskőrös környékére, aztán Rácalmásra, majd a gödöllői harcokban is részt 

vett. 

1944. december 13-án aknától megsebesült a lábán, karján és az arcán is. Onnan először 

Budapestre egy hadi kórházba került, majd kórházvonattal szállították tovább Németországba, ahol 

több helyreállító műtéten is esett át. Az utolsó operáció után szinte még nyílt sebbel a nyakán a 

Bad-kissingeni hadikórházból egyszerűen kitették az utcára, hogy keresse meg a mintegy 200 főnyi 

magyar kiképző századát. A náciellenes német nép közreműködésével végül sikerült is neki, mivel 

gyógyulását segítették azzal, hogy útközben befogadták és önzetlenül ápolták. 

A háború végén sajnos amerikai hadifogságba esett, ahol embertelen bánásmódban 

részesült társaival együtt. Teljes rabság, éhség és megaláztatás várt rájuk 1945. májusától 1945. 

október 25-ig. Végül háború- és Amerika-gyűlölettel tért haza a nyugati fogságból. 

Simon Józsefet tehát 1944. augusztusában vetették be először a fronton, és miközben 1944. 

augusztus 10-től vezetett naplót a háborúról és fogságáról. Ez a visszaemlékezés-gyűjtemény 

nemcsak nekünk balatonszentgyörgyieknek, hanem minden jóérzésű embernek tanulságos 

olvasmány. 

Naplójából szeretném néhány szép részlettel bizonyítani Simon József Bódi zászlós emberi 

nagyságát, és azt, hogy már 21-25 évesen is milyen kiválóan művelte a magyar nyelvet. 

Bátran írhatom, hogy nagybátyám, a népi sorból kinőtt értelmiségi igazi nyelvi tehetség, a 

paraszti élet szeretője, a család megtartó erejének elismerője volt. Hazaszeretetét, szülőföld-

szeretetét, háború-ellenességét még a harcok közepette is szinte minden nap rögzítette dátummal 

(!) ellátva. 
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Háborúellenes naplójának megviselt fedőlapja, melyen látszik, hogy mintegy két és fél évig 

rejtegetnie kellett 

 

Talán feletteseinek gyanakodását akarta eloszlatni arról, hogy háborúellenes naplót ír. Az 

egyszerű, aprókockás füzet tulajdonképpen egy nagy értékű békepárti napló, ami egyben kíváló 

irodalmi alkotás is. 
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Simon József Bódi verseskötetének 17-18. oldaláról – Miért a háború? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Részletek a Naplóból: 

 

„Frauenstein, 1944. december 31. „ Szilveszter este, idegen ég alatt, hazátlanul.... 

Vajon megérem-e még a békét? … 

A sebem szépen gyógyul, a karom már teljesen rendbe jött. Csak a számat nem tudom még 

jól kinyitni, és a nyakam még gennyedzik. A szilánkok mindenütt bennem vannak.” – [Sajnos 

benne is maradtak, ez is okozta korai halálát! – A szerkesztők.] 

 

 

Sonnenberg, 1945. február 26. 

 

„....Ma töltöttem be a 25. évemet, idegenben. ….a párnámra borulok, és hull, hull a 

könnyem. 

….eszembe jut jó édesanyám. Istenem, most Ő – érzem – engem sirat. ….még csak azt sem 

tudathatom vele, hogy élek.” 

 

 

Bad Kissingen, 1945. március 26. 

 

„Álmomban otthon jártam. Olyan szép volt! …a háborúnak vége volt, építgettünk, 

tervezgettünk, csókoltunk... és a folytatás a Bad-Kissingen-i ébredés volt.” 

 

 

Winddischkelten, 1945. április 10. 

[Háborúellenessége itt a legkifejezőbb. – A szerkesztők.] 

 

„Virágba borult a cseresznyefa. És háború van, ölik egymást az emberek és a konok, német 

önfejűség a haláltusáját vívja. … Mit számít, hogy sok-sok ezren halnak még meg hiábavaló 

küzdelemben?” 

 

 

Voves, 1945. május 13. 

[Gyakran álmodott a hadifogságban és olyankor mindig otthon járt Balatonszentgyörgyön. – A 

szerkesztők.] 

 

„… Álmomban otthon jártam. Hazaérkeztem a fogságból. Lakodalom volt... Édesapám 

főrendező volt, édesanyám mindig mellettem volt. Egyszer apró gyerekek vettek körül a húgomnak 

is volt egy kis huncut fia... Nagyon sokat táncoltam, egy kisebb termetű, szőkés, kicsit molett 

lánykával...  Kár, hogy csak álom lehet.” 

 

[Később Bözsi húgának valóban született egy lánya és egy nagyon huncut kisfia, neki pedig egy 

szőkés, kissé molett lányka lett a felesége. – A szerkesztők megjegyzése!] 

 

 

Foucawille, 1945. július 30. 

 

„Istenem otthon mi lehet most? Tudnak-e vajon aratni? Van-e otthon, aki dolgozzék? 

Édesanyám hol van vajon? Öcsém merre járhat? De nehéz így ez a sors! 



 21 

 

… Sajnos elszednek minden feljegyzést, amit az ember a fogságban írt. A Naplóm 

veszélyben van... … Istenem, csak segíts haza! 

 

… Japán ellen bevetették az új fegyvert, az atombombát. Hirosima: kb. 100 ezer halott. 

Nagaszaki, második atombomba.... Ez talán az első lépés a világbéke felé? 

 

....Elszorult szívvel gondolok jó vacsorám mellől öcsémre, akinek éppen ma van a 

születésnapja. 

Esti imámban kérem az Istent segítse őt haza előbb, ha még nem volna otthon, ahhoz a két 

kis ártatlan gyermekhez.” – [A szerkesztő megjegyzése: Az egyik ártatlan gyermek én voltam, a 

másik Simon Ottó testvérem, a néhai költő. E sorok írásakor 71 éves vagyok. Köszönöm Istenem!] 

 

 

Józsi bátyám és testvérei: keresztanyám Bözsi és édesapám Pista, 

akikre még álmában is gyakran gondolt a fogolytáborban 

 

 

„A fák mintha imádkoznának... A torony egyszerű kőtorony.... A harangja mintegy csendes, 

szép magyar falusi harang... a lelkem önkéntelenül hazatéved. .. elfelejtek fogságot, drótot, éhséget, 

bánatot, háborút, békét, csak a harangzúgást hallom és sokszor szinte hangosan szólítom az 

édesanyámat.” 
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Nem sokkal a fogságból történt hazaérkezésük után – a két fivér, szüleik, István felesége Mariska 

és gyermekeik Ottó, Márta 

 

 

Simon József Bódi 1945. november 5-én szerelt le a honvédségtől. Decemberben már 

munkába is állt a balatonszentgyörgyi postán. Első gyakornoki keresetéből olajfestéket és a 

rajzoláshoz, festéshez szükséges állványt vett, mely szinte mindig a hátán volt. 

Verselt is tovább. A háború zajában lejegyzett verseit itthon egy szép emlékkönyvbe 

átmásolta. 

1946. májusában feleségül vette Girikter Margitot a somogysámsoni Mancikát, akivel sok 

levelet váltottak a tábori postaszolgálat jóvoltából. A válogatott verseit tartalmazó emlékkönyvet 

aztán a feleségének ajándékozta. Később az Ángyunktól tudtunk erről a könyvről. A tartalma 

szinte nyílt titokként terjedt a faluban és a családban. Girikter Mancika azonban haláláig őrizte a 

verseket és a naplót. Ő éppen 30 évvel élte túl a férjét. Szerencsére az eredeti kéziratok a 

padlásukon becsomagolva és legfőképp sértetlenül kerültek elő. 
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Romantikus gondolatok házasságkötésük előtt 

 

 

 
 

Józsi és Mancika 
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Esküvő 1946-ban a Girikter-háznál Somogysámsonban 

 

Simon József Bódi 1946 szeptemberétől dolgozott a sámsoni postán, először 

adminisztrátorként, majd 1947 júniusától már postamesterként. Sámsonban nagyon szerette a falu. 

Sok társadalmi munkát végzett, népnevelő felelőse lett a falunak. Ha a falu többi értelmiségi 

dolgozója színdarabot rendezett, ő készítette, festette – nagyon ügyes kezével – a díszleteket. 

 

Apósa Girikter Aladár malomtulajdonos volt, akit az akkori hatalom irányítói „kuláknak” 

tituláltak. Ez az önkényes megbélyegzés még Simon József Bódi pályafutására is alaposan kihatott, 

hiszen ő hiába teljesítette kiválóan a munkahelyi feladatait, apósa „osztályidegen” volta miatt nem 

javasolták postatiszti tanfolyamra. (Ezt 1954. január 4-én Marton István személyzeti vezető is leírta 

Kaposváron.) 

 

Mint utóbb kiderült állandóan megfigyelték nemcsak Őt és rokonait, hanem még testvéreit 

is. Jelentéseket is írtak róla egészen 1956-ig. Szerencsére azonban sohasem találtak kivetnivalót 

munkájában. 

 

A család 1964-ig lakott Sámsonban. Nagyon szerette gyermekeit és családját. Első 

gyermekük, Hajnalka sajnos héthónapos korában bölcsőhalálban elhunyt. Szomorúságukat 

gyönyörű versben is kifejezte: A „Szép Hajnalkám emlékére” című versét egy teljesen külön lapon 

találtuk a feleségének adott versekkel teli emlékkönyvben. 
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Második gyermeküket Simon Editet nagy szeretettel nevelték. Harmadik gyermekük sajnos 

halva született. Negyedik gyermekükként született Simon Csaba, akinek érkezése a családot 

nagyon boldoggá tette. 
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Simon József gyermekei, akik „fiatal felnőttként” hunytak el: 

Edit (1948-1996) és Csaba (1956-2012) 

 

 

1964-től aztán a balatonszentgyörgyi postamester, id. Balázs Géza nyugdíjba vonulásától 

ismét szülőfalujában lett postamester Simon József Bódi. 

 

1964-ben tehát elbúcsúzott Somogysámsontól, ahol 16 évig igazi népnevelő volt. 

Búcsúzásképpen barátainak egy-egy festményt ajándékozott. Sámsonban sokat festett, majdnem 

mindig olajfestményt. Ha ideje engedte és a család is jól volt, hetenként egyszer elment Marcaliba 

Szikra János festőművész szakkörébe. Ott próbálta tehetségét kissé csiszolni. Festeni nem tanult, 

de ontotta a festményeket. Naturalista ábrázolásmódon közelítette meg a témáit. 

 

Balatonszentgyörgyön is szerették, mint posta-vezetőt, de mint helytörténet írót és 

festőművészt is. Minden szabadidejét a helytörténeti kutatással és a festéssel töltötte. 1969-ben 

összeállítója volt a Balatonszentgyörgy község története című kéziratnak, 1978-ban pedig szerzője 

a balatonszentgyörgyi Képes Krónikának, melyet Dr. Kiszling Mátyás körzeti orvos fényképeivel 

és László István történelemtanár segítségével szerkesztett. 
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A Krónika fedőlapja 
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Egész életében (62 évet élt) gyönyörű képeket festett a tündéri balatoni tájról és 

környékéről. 1960-tól tudatosan készült festményeinek kiállítására is. Még életében négy nagyobb 

tárlaton mutatták be a nagyközönségnek művészetét. Egy budapesti kiállításon pedig Davidovics 

Lajos a művelődési ház igazgatója, ezt írta róla: „Naturalista. Ennek minden előnyével és 

hátrányával, hiszen nagy elődök nem tanították. Így nincs is a képein más mesterek keze nyoma. 

Fest ahogyan látja, fest ahogyan érzi, ahogyan keze alá kerül a vászon, karton, festék, ecset. Fest, 

ahogyan mások csak szeretnének.” 

 

 
 

Lovak a berényi parton 

 

 

Sajnos a sebesülés okozta sérülései és nikotinéhsége korán felőrölték egészségét. 1983. 

márciusában egy hirtelen rosszullét után Simon József Bódi váratlanul elhunyt. Festőállványa üres 

maradt. Árván maradt házában 175 festménye, mely még most is arra vár, hogy 

Balatonszentgyörgyön együtt maradhasson egy állandó kiállításon, melyet a falu, a környék és 

talán az ország népe is látogathatna. A 175 festményen kívül többet elajándékozott barátainak, 

melyeknek pontos helyét ma már nem tudjuk, de keressük. 

Tudott dolog, hogy egy galéria létrehozása sok pénzbe kerül. Mégis én, Bürgés Györgyné 

Simon Márta, mint legidősebb élő rokona, aki nagy tisztelője is vagyok nagybátyám 

művészetének, reménykedem abban, hogy egyszer talán ez is megvalósul. 

Balatonszentgyörgy önkormányzata 2000-ben Simon József Bódit posztumusz 

díszpolgárává választotta, mely megtisztelő kitüntetést a családja vehette át. 
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Simon József posztumusz kitüntetése 2000-ből 

 

 

 
 

Az egyik legkorábbi festménye – vízfestékkel készült! 

Szülőházunk udvara a kiskapuval és a japán akáccal, melyhez édesanyja oly sokszor odaszaladt 

lázálmában, hogy megnézze fiai jönnek-e már haza a hadifogságból? 

 

 

Simon Ottó (1942–2007) testvérem, a költő is Balatonszentgyörgy díszpolgára volt. 

Nagybátyánkkal nagy barátságban élt. Simon József halálakor egy megható verssel fejezte ki 

bánatát. 
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Fejfa 

 

Simon Józsefnek 

 

fényképezőgépe mögül ki mosolyog ránk 

gyöngy-szavakért földerengő történetekért 

 amelyek mi vagyunk 

 vásznára ki pingál 

 bronz őszi erdőt 

 gyolcs-fehér pincéket 

 mezőn görnyedő asszonyokat 

 kasza-suhintó parasztokat 

 s aranyló tarlón 

égő kepesort 

  ki idéz? 

S ha hóinget ölt a táj 

dörren villám-rianás 

s szobákban macska dorombol 

ki kopogtat 

csöndmarta öregek ajtaján 

szavak közt gyöngyért 

fölsajgó életért? 

 

 

 
 

Simon József Bódi festőművész  Simon József Bódi: Egy a sok „gyolcs-fehér” pince közül 
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Simon Ottó (1942–2007) költő a fonyódi könyvtárban, 2005-ben 

 

 

 

 

 
 

Simon József Bódi családja 1982-ben: menye – Ancsa, felesége – Manci (1924 – 2009), 

fia – Csaba (1956 – 2012), lánya – Edit (1948 – 1995), és két kis unokája – Tündi és Csabi 
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Simon József Bódi feleségével 1982-ben, az utolsó róluk készült fényképen 

 

 

 

Köszönet Ancsának és Tündének, hogy az életrajzhoz szükséges dokumentumokat 

rendelkezésemre bocsátották és felhasználhattam. 


