
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör évkezdése 

2014. év első negyedéve többnyire a Bodoki Emlékév megnyitó rendezvénye, a szoborállítás 
és az igazgatóság víz világnapi rendezvénye körüli teendőkkel telt el. 

Február 4-én a Bodoki Emlékbizottság tagjaiként (Bak Sándor igazgató úr vezetésével 
Juhászné Mári Anikó, Béres István, Bagyinszki Zoltán társaságában) Czakóné Jolikával 
lehetőséget kaptunk, hogy Széri-Varga Géza szobrászművész csobánkai műhelyében 
megtekinthessük a szobor életnagyságú, de még agyagból készült, nyers változatát. Nagy 
izgalommal készültünk a „találkozásra”, a makett tetszett ugyan, de nem okoz-e csalódást a 
szobor? 

 

Széri-Varga Géza műhelyében 

Nagyon barátságos fogadtatásban volt részünk, és a szobor – miután a feszült csendben a 
művész úr kicsomagolta - elvarázsolt bennünket. A helyszínen mégis fogalmazódtak meg 
bennünk kérések, mondhatjuk úgy, hogy kritikák a művel kapcsolatban, mely akkor és ott 
igen kellemetlen érzés volt számunkra, de utólag visszatekintve, mégis elmondhatjuk, hogy 
nem volt hiábavaló, hiszen részünk lehetett a végleges forma kialakításában. Mi javasoltuk, 
hogy a mérnöknek ne csokornyakkendője, hanem kravátlija legyen, hogy a műszere ne csak 
stilizált, hanem élethű legyen, s hogy a keze karcsúbb, finomabb legyen.  

Köszönet a Művész Úrnak, hogy méltányolta és megvalósította kéréseinket, mert a 
végeredmény – szerintünk – tökéletes lett! 

Február 19-én tartottuk az év első szokásos Baráti Körös összejövetelét, melyen sajnos nem 
tudott mindenki részt venni, mert a technika ördöge megtréfált bennünket, s nem mindenki 
kapott meghívót - az érintettektől ezúton is szeretnénk ismételten bocsánatot kérni! S, hogy 



miért? Mert ekkor tartottunk a Baráti Kör tagjainak a tájékoztatót a szobor készültségi 
fokáról, élménybeszámolót a csobánkai kirándulásról, itt beszéltük meg, hogy a 
szoborállításhoz a Baráti Kör egy összegben kíván hozzájárulni, hogy a majdani 
adományozók listáján a Baráti Kör neve megörökítésre kerüljön. (Ma már tudjuk, hogy 
összesen 51 ezer forinttal támogattuk a szoborállítás kiadásait, mindenkinek köszönet a 
hozzájárulásért s ezen felül is adományoztunk egyénileg, névvel és névtelenül.) Ekkor 
tekintettük át az ez évi feladatainkat, és Czakó András jóvoltából jó hangulatú fényképes 
visszaemlékezést tartottunk az előző évi tevékenységünkről. 

A Bodoki témakörben következő teendőnk egy ismertető kiadvány készítése volt. A 
szoborállítás kapcsán – az Emlékbizottsággal egyetértésben – tudtuk, hogy a lakosság és a 
város vendégei részéről várhatóan megnő az érdeklődés Bodoki Károly személyével 
kapcsolatosan. Mikor kiderült, hogy a Békés Megyei Levéltár nem tud a szoboravató 
ünnepségre elkészülni a Bodoki monográfiával, a Baráti Kör javasolta, hogy előkészít egy 
ismertető kiadványt a témában. 

Az Emlékbizottság elfogadta a felajánlást, vállalta a kiadvány nyomdai előállítását, a Baráti 
Kör készítette a szöveges anyagot és a képválogatást, míg a szerkesztést és a nyomdai munka 
intézését az igazgatóság végezte. A levéltár lektorálta a kiadványt, mely az ünnepségre 
elkészült, szép kivitelben, ott kiosztásra is került. A plusz példányait a Tájvízházban, a 
Bodoki Károly Vízügyi Múzeumban Hosszúfokon és a Baráti Körnél helyezzük el. 

A szoboravató ünnepséget megelőzően - hivatalos műsoron kívül - megkoszorúztuk a Bodoki 
sírokat az Óreformátus temetőben. Ezt megelőzően azonban a sírkertet egy kicsit rendbe 
kellett tenni, melyen jónéhány lelkes tagunk vett részt. Gazoltunk, sepregettünk, Bátai János 
ötlete alapján lefestettük a sepsibodokiak által adományozott kopjafát, s köszönet Szalai 
Sándor gátőr közfoglalkoztatottainak a fűnyírásért.  

 

Bodoki sírok rendezése 



A végeredményt a szoborállítás reggelén, a sírok megkoszorúzására érkezett vendégek 
tekinthették meg, melyen beszédet mondott Bak Sándor igazgató, Takács Lajos ny. igazgató, 
t. elnökünk , s rajtuk kívül az emlékezés koszorúit a sepsibodoki küldöttség is elhelyezte. 

 

Bodoki sírok koszorúzása 

Az ünnepségre érkezett meghívásunkra Ottományból /Érszalacsról/ Szabó István 
helytörténész ny. iskolaigazgató, akivel a TÁJVÍZHÁZ projekt kapcsán ismerkedtünk meg és 
kötöttünk vele örök barátságot. Nagy örömmel állapítottuk meg, hogy nem változott, 79 
évesen is friss és vidám, pont olyan, mint amilyennek megismertük. Köszönjük, hogy 
elfogadta meghívásunkat és jó egészséget kívánunk neki! 

Apropó Barátaink!  

A nagy esemény előtt alkalmam volt többször is telefonbeszélgetést folytatni Bodoki Károly 
ma is élő leszármazottainak képviseletében Domokos László ny. könyvtárigazgatóval, aki ma 
Makón él.  

Tőle tudjuk, hogy édesanyja Bodoki Jolán (a Gyulán gyógyszerész -Bodoky Lajos fiának- 
Bodoki Mihálynak és Bodoki Károly leányának, Bodoki Erzsébetnek leányaként) unokája 
volt Bodoki Károlynak és Bodoky Lajosnak egyaránt. Édesanyja dr. Domokos Lászlóval 
kötött házasságából három fiúgyermek született: 1928-ban (Gyulán) Mátyás, akiből jeles 
irodalomtörténész lett (József Attila-díjas és Magyar Örökség-díjas író, 40 éven át a 
Szépirodalmi Könykiadó szerkesztője), 1931-ben Ő, László, 1933-ban István (akik 
mindketten már Makón születtek, és mindketten tanárok lettek). A három Domokos-fiú 
Bodoki Károly dédunokája, akik közül a legidősebb, Mátyás már nem él (2006-ban halt meg 
Budapesten), de élnek még gyermekei, az ifjabb Mátyás (matematikus, az ELTE munkatársa) 
és Péter (fizikus, a Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársa).  



 

Bodoki leszármazottak gyermekeikkel 

Őket, feleségeiket és gyermekeiket (7 iskolás korú kisfiú és kislány) láthattuk az emlékülésen, 
majd a szoboravatás során a téren. Köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket 
személyes részvételükkel, s sajnáljuk, hogy az ünnepséget követő állófogadásra nem fogadták 
el meghívásunkat, s így nem volt alkalmunk beszélgetésre. 

Szeretném ezúton is biztosítani arról Domokos urat, nagy öröm számunkra, hogy felvette 
velünk a kapcsolatot, nagyon aggódunk egészségéért, s várjuk a személyes találkozást is, 
melyre akár a Bodoki emlékév rendezvényei kapcsán, akár más alkalomból, de szeretnénk 
még ez évben sort keríteni. Köszönjük, hogy gondol ránk, és köszönjük és tolmácsoltuk az 
Emlékbizottság felé is az elismerő szavakat, melyeket mind a rendezvény, mind a 
szoborállítás kapcsán kaptunk tőle! 

A Bodoki szoboravatás körüli mizéria mellett jelentéktelennek tűnik, de mégis feladat volt a 
víz világnap megszervezésében való közreműködésünk.  

Az idei szlogen a víz és energia volt, melynek hallatán nekünk, mint a múlt iránt 
elkötelezetteknek azonnal a vízimalmok jutottak eszünkbe. Három tablón foglaltuk össze és 
mutattuk be a gyerekeknek a Gyula környéki vízmalmok történetét, az országunkban még 
látogatható és működő, illetve muzeális értékű vízimalmok sorát, és a Fehér-Körösből kiágazó 
Malom-csatorna történetét. Az óvodásoknak vízkerekes gyerekjátékok megpörgetésével 
biztosítottunk lehetőséget arra, hogy megtapasztalják a víz erejét.   Tagjaink segédkeztek a 
hajó makettek bemutatásában is. 



 

A hajómaketteket Takács Lajos ny. igazgató úr mutatta be 

Erről jut eszembe, hogy tagjainknak nagy szerepe volt az Emlékülésen a színészek által 
eljátszott jelenet szövegének írásában, mely élményszerűen szintén a malmok szerepéről, 
annak változásáról szólt a Bodoki Károly nevével fémjelzett folyószabályozások tükrében. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a fenti hosszú írásomat 
végigolvasták, mert van, hogy én is úgy érzem, hogy már túl sok minden történik a Baráti 
Körben, túl sok időmet veszi igénybe, túl nagyok az elvárások, de a fentiekből kitűnik - azt 
hiszem -, hogy mindez nagyon megéri. Elmondhatom, hogy a Bodoki szobor felállítása az 
eddigi legnagyobb sikerünk!  

Ott voltunk az ötlet születésétől a megvalósulás nehézségein át az átadás felemelő 
pillanataiban is, illetve a Baráti Kör elnöke számára is örökre emlékezetes marad, hogy Bak 
Sándor és dr. Görgényi Ernő mellett a leleplezés résztvevője lehetett.  Az „elismerés, a 
köszönet és a hála” szavak kevesek mindannak kifejezésére amit érzünk, hogy részesei 
lehettünk ennek az eseménynek.  



 

A Baráti Kör tagjai a felavatott szobornál 

Egyúttal tájékoztatunk mindenkit, hogy Baráti Körünk nyitott, szívesen látunk bárkit, aki 
egyet tud érteni tevékenységünkkel, úgy érzi, hogy támogatni tud, segíteni akar bennünket, s 
egyúttal kérni is, hogy akkor tegye meg, járuljon hozzá munkánk sikeréhez. Folyamatosan 
várjuk a tenni akarókat, az ötleteket akár a Bodoki emlékév, akár a múlt méltó megörökítése 
kapcsán. 

Kőváriné Szabó Erzsébet a Baráti Kör titkára. 

 

 


