
BODOKI KÁROLY EMLÉKÉV  
40 éves a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 
 
A Bodoki Emlékév jeles eseménye volt a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 40 éves 
évfordulójának megünneplése, melyet a vízügyi igazgatóság szervezett július 22-én 
Hosszúfokon. A megemlékezés előkészítésében a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti 
Kör is részt vett, Kőváriné Erzsike munkája kiemelést és elismerést érdemel. A rendezvényt 
egy múzeumi ismertető és három poszter összeállításával igyekezetünk színesíteni, melyeket 
Czakóné Czédli Jolán, Cserkúti Andrásné és dr. Vasas Ferencné készítettek. A múzeumi 
ismertető összeállításánál H. Kovács Gábor nyújtott szakmai segítséget. Az egyik poszteren a 
Bodoki mérnökdinasztia tagjait, egy másikon a múzeum 40 éves történetének eseményeit 
mutattuk be. A harmadik poszter képanyagával azt igyekeztünk szemléltetni, hogyan is őrzi a 
hálás utókor Bodoki Károly munkásságának emlékét. A poszterek jelenleg a múzeumban, a 
gépterem falán láthatóak. Az ismertető a helyszínen, Hosszúfokon és a Tájvízházban is 
elérhető.  A Baráti Kör büszke arra, hogy tagjai között tudhatja Takács Lajost, a vízügyi 
igazgatóság egykori vezetőjét, akinek igazgatósága alatt nyílt meg Hosszúfokon, a ma vízügyi 
bemutatóházként funkcionáló Bodoki Károly Vízügyi Múzeum. Tagságunk sokszínűségét 
gazdagítja továbbá Gabnai Zsuzsa is, akinek édesapja gyűjtötte össze annak idején a vízügyi 
múlt emlékeit, és szakmai gondossággal egy szemléletes kiállítássá rendezte azokat. 

 
Sas Sándor gépész mutatta be a múzeumot az érdeklődőknek 

 
A zuhogó eső miatt az ünnepség sátorban került megrendezésre, mely talán még meghittebbé 
varázsolta a visszaemlékezést. Bak Sándor igazgató köszöntő szavai után, Takács Lajos 
nyugalmazott igazgató a múzeumalapítás történetét elevenítette fel. Az ünnepségen elhangzott 
beszédét a … oldalon olvashatják. Szabó János főmérnök a Hosszúfoki Szivattyútelepek 
térségi szerepéről tartott előadást, Sas Sándor gépész segítségével a jelenlévők a gépteremben 
található és az udvaron kiállított gépekkel ismerkedhettek meg. Gabnai Zsuzsa bemutatta az 
eredeti kiállítás forgatókönyvét és a kiállítás ismertetőjét tartalmazó kiadványt. A korabeli 
leírást Zsuzsa édesapja hagyatékából bocsátotta az igazgatóság rendelkezésére. Ezen 
dokumentációnak azért van különösen nagy jelentősége, mert az eredeti kiállítást már csak ez 
a kiadvány őrzi. Az 1980-as évi árvíz a múzeum épületét és a kiállítás anyagát megrongálta, a 
helyreállítás során ugyan a tárgyi emlékek megőrzésre kerültek, de már egy új szemléletű 
kiállítás jött létre. 



 
Gabnai Zsuzsa a kiállítás ismertetőjét tartalmazó kiadvánnyal 

 
Takács Lajos nyugalmazott igazgató a rendezvényen, a 40. évforduló alkalmából a 
Múzeumnak adományozta geodéziai szintező műszerét és a szögprizmáját, gazdagítva ezzel a 
kiállítás tárgyi emlékeit. 

 
Takács Lajos az általa adományozott műszerrel 

 
Örömünkre szolgált, hogy a résztvevők érdeklődéssel nézték az általunk készített posztereket 
és forgatták a múzeumi ismertetőt. Jó érzés volt látni, hogy az igazgatóság a vízügyi múlt 
emlékeinek megőrzését, az elődökhöz méltóan napjainkban is fontos feladatának tekinti.   
 
A Baráti Kör részére a nyár hátra lévő része pihenéssel telt, de azért jutott idő arra, hogy 
augusztus 6-án a Bodoki sírokat rendbe rakjuk. (Bátainé Zsuzsa, Czakóné Joli, Czakó András, 
Kiss Kati, Málik Emma és Vasasné Ági) A nyári szünet után a vezetőség első megbeszélésére 
október 14-én kerül majd sor.    
 

dr. Vasas Ferencné 
 



Megelevenedik a történelem 
 
Kedves Olvasóink! 
 
Engedjék meg, hogy Takács Lajos nyugalmazott igazgató úr beszédét, melyet a Hosszúfoki 
Vízügyi Múzeum 40 éves fennállása alkalmából tartott ünnepségen mondott, teljes egészében 
közöljük. Tesszük ezt azért, mert ha Önök is elmerülnek a sorok között, visszautazhatnak egy 
kicsit a történelemben a múzeum alapításától egészen a Bodokiak koráig. 
 
 
Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a Hosszúfoki Vízügyi Múzeum 40 éves fennállása 
alkalmából itt megjelent meghívottakat, vízügyi dolgozókat, a vízügy iránt érdeklődőket, 
kedves barátainkat. Nevezetes ez a mostani együttlét azért is, mert egybeesik a múzeum 
névadójának, a Körös szabályozások oroszlánrészét végző Bodoki Károly vízimérnök 
születésének kétszázadik évfordulójával. 
Ennek a múzeumnak a szükségességét az 1970. évi nagy Tisza-völgyi árvíz vetette fel. Az 
árvíz során sok gátőrház és árvédelmi szertár ment tönkre, a bennük lévő elhasználódott, vagy 
elavult védelmi eszközökkel együtt. Az állapotokat látva, úgy gondoltam, ez az utolsó 
alkalom, hogy a régi vízügyi tevékenység jellemző eszközeit összegyűjtsük és egy később 
létrehozandó vízügyi múzeumban az utókornak bemutassuk. Ilyenek voltak többek között az 
istrángos cölöpverők, keresztvágó fűrészek, karóverő sulykok, kézi fúrók, lámpások, stb. 
Később ez a kezdeti gondolat tovább bővült azzal, hogy a körös-vidéki folyószabályozás ma 
már alig fellelhető mérnöki eszközeit, dokumentumait, rajzokat, tervrészleteket, fényképeket, 
akár eredetiben, akár másolatban szintén össze kellene gyűjteni a múzeum részére. 

 
Takács Lajos nyugalmazott igazgató beszéde közben 

 
Ekkorra már az is nyilvánvaló lett, hogy ez egy hatalmas munka, ami csak úgy magától nem 
fog megvalósulni. Ezzel egy rátermett kollégának főállásban kell foglalkozni. Műszaki 
állományunkban találtam is egy erre alkalmas munkatársat Gabnai Sándor műszaki tiszt, volt 
régi cserkésztársam személyében. Felmentettem hivatali munkája alól, és megbíztam a 
múzeum létrehozásával kapcsolatos munkák végzésével. Elképzelhető, mekkora feladat volt a 
semmiből valami olyat létrehozni, ami a szakterületre jellemző, érdekes és értékes, 
elhelyezésében célszerű és esztétikus. Olyan, ami a belépés pillanatától leköti a látogató 
érdeklődését. Gabnai barátom értette és vállalta a feladatot. 
 
Amikor már úgy éreztem, hogy jó kezekben beindult a gyűjtés, a válogatás, a korabeli fontos 
dolgok beszerzése, szembekerültünk az elhelyezéshez szükséges épület problémájával. Olyan 



épületet nem találtunk, amely minden igényünket kielégítette volna. Így maradtunk a 
használaton kívüli Hosszúfoki I. sz. gőzüzemű szivattyútelep épületénél, ami maga is egy 
muzeális érték. Kisebb belső átalakítással, külső és belső tatarozással az épület alkalmassá 
vált a múzeum elhelyezésére. Sajnos, a jó megközelítés és a kiállító helyiségek szűkösségének 
problémáit nem tudtuk megoldani. 
Sándor barátom nem egészen két év múlva, 1974 áprilisában jelentette, hogy az anyag 
összeállt, és már lényegében csak a tárgyak feliratozása van hátra. Illetve volt még egy nem 
lebecsülendő feladat. Névadót kellett választani a múzeumnak. Közvélemény kutatást is 
végezve, egy kiemelkedő személy maradt, Bodoki Károly a Körös szabályozások tervező és 
levezető mérnöke. 
Amikor a múzeum megalapításáról, működésének 40 évéről megemlékezünk, nem 
mulaszthatjuk el, hogy ne szóljunk néhány szót Bodoki Károly emberi nagyságáról, szakmai 
kiválóságáról, munkásságának vízügyi, történeti jelentőségéről. 
Bodoki Károly székely kisnemesi családból származott. Apja Bodoki Henter Mihály volt, aki 
a Kovászna, megyei Bodok községből települt Magyarországra és a budai Mérnöki Intézetben 
földmérő mérnöki oklevelet szerzett, majd Békés megye mérnökévé nevezték ki 1812-ben. 
Bodoki Károly - Mihály első gyermekeként -, 1814. március 29-én született. Apja nyomdokait 
követve, ugyancsak a Mérnöki Intézetben kapott diplomát, majd apja korai halála után őt 
nevezték ki Békés megye mérnökévé. Az ő munkásságának idejére esett a Körös-vidék 
folyóinak szabályozása, a terület árvízi biztonságának megteremtése. Ebben az időben, már 
nemcsak egyes tehetős nagybirtokosok gazdaságának, vagy néhány település biztonságos 
fejlődésének lehetősége volt a cél, hanem az akkoriban „vadvízországnak” nevezett térség 
teljes és egységes vízrendezése. 
Bodoki Károly a rá váró hatalmas munkát az 1842. évi megyei kinevezésével kezdte meg, 
majd a vízi társulatok megalakulása után a Körös Szabályozási Társulat osztálymérnökeként 
folytatta. Ettől kezdve a neve és munkája haláláig egybeforrt a Körösök és Berettyó 
szabályozásával. Megye mérnökként mindenekelőtt új szabályozási tervet készített, elsőként a 
Fehér-, a Fekete-, a Kettős- és Hármas-Körösre, majd 1855-től a Sebes-Körösre és a 
Berettyóra is. 
Itt most nincs mód arra, hogy a folyószabályozások embert próbáló hatalmas feladatát akár 
csak érintőlegesen is bemutassam. Legyen talán elég annyi megállapítás, hogy Bodoki Károly 
és munkatársai kiváló, hibátlan munkát végeztek. Folyóink ma is azon a nyomvonalon, olyan 
esésviszonyok mellett folynak, árhullámai pedig a Tisza árvízét megelőzve érkeznek a 
csongrádi torkolathoz, amint azt Bodoki a terveiben meghatározta. 
Hogy érzékeltessem az elvégzett feladatok nagyságát mégis ismertetek néhány számadatot: 
 A Fehér- és a Sebes-Körös, valamint a Berettyó folyók egyes szakaszait a szabályozás során, 
új nyomvonalon mederbe kellett terelni. Ehhez összesen 87 km hosszban új folyómedret 
kellett ásni. Elvégzésük összesen 277 meder átmetszést, amivel a folyók hosszát 602 km-rel 
lerövidítették. Megépítettek a szükséges helyeken 276 km érvédelmi töltést. A szabályozások 
során hozzávetőleg 20 millió m3 földmunkát végeztek el. 
Amikor ezeket a számokat halljuk, tudnunk kell, hogy ezeket a munkákat nem a mai 
gombnyomogatásos módszerrel, hanem az emberi erő teljes megfeszítésével, kordéval és 
talicskával végezték és, hogy egy m3 föld a mederből a töltésbe kerüljön, ahhoz 16-szor kellett 
púposra rakott talicskát 100-200 m távolságra tolni, 8-10 méternyi szintkülönbség 
legyőzésével. 
De, hogy jön mindez vízügyi múzeumunk történetéhez? Úgy, hogy visszapillantásra ad 
módot, megmutatja, hogyan jött létre az a hatalmas alkotás, aminek a megléte ma egészen 
természetesnek tűnik. Valóban. Az ilyen munkákat ma már modern eszközökkel és 
módszerekkel végezzük. De rá kell éreznünk arra, hogy megkülönböztetett tiszteletet 
érdemelnek azok az emberek - mérnöktől a kubikosig -, akik olykor primitív körülmények 



között olyan létesítményeket alkottak, amelyek évszázadok multán is alapját képezik az 
árvízmentesítésnek. 
Múzeumunk 40 évvel ezelőtti alapítása szerény próbálkozás volt arra, hogy emléket állítson a 
Körös szabályozás résztvevőinek, mindenekelőtt a névadó Bodoki Károlynak. A próbálkozás 
a vártnál nagyobb eredményt hozott. A látogatási könyv bejegyzései szerint itt nemcsak 
környékbeliek, nemcsak megyebeliek, nemcsak iskolai osztályok fordultak meg, de látogatók 
jártak itt Amerikából, Afrikából, Ausztráliából és az arab világból is. Mindnyájan elismeréssel 
írtak az itt látottakról és köszönték azt az élményt, amit a múzeum nyújtott. 
 
A múzeum létezése a mai vízügyeseket is megérintette. A múzeum célkitűzéseinek 
megvalósítására, anyagának gondozására, fejlesztésére baráti kör alakult, amelynek nem kis 
része volt abban, hogy Bodoki Károly, munkájának elismeréseként születésének 200-ik 
évfordulóján Gyula városában köztéri szobrot kapjon. 
A múzeum szerepe a vízügyi eszközök, emlékek egy részének megmentésével, bemutatásával 
nem ért véget. Módot ad a mai szakembereknek arra, hogy a nagy elődök iránti tiszteletüket, a 
múzeum gyarapításával is kifejezzék, de ösztönzést ad arra is, hogy a maguk szakterületén 
módot találjanak a réginél jobb, újszerűbb megoldások alkalmazására. A múzeum baráti köre 
azzal is segíteni kívánja a teremtő gondolatok születését, hogy felkutatja, illetve megírja, majd 
közreadja a területen dolgozó korábbi szakemberek szakmai életrajzát. Írásos források 
hiányában ez nem lesz egyszerű feladat. 
A múzeum eltelt 40 éve igazolta, hogy létrehozása hasznos volt, sőt továbbfejlesztése volna 
kívánatos. Erre azonban a mostani szűkös adottságok nem kínálnak lehetőséget. Megoldást 
kellene találni a szabadban elhelyezett kortörténeti gépi eszközök megfelelő, időtálló 
megvédésére is. Jelenlegi állapotukban a fém eszközök és feliratok az időjárás hatására erősen 
károsodnak. 
Az említett egy-két munka természetesen nem felsorolás, csupán példa arra, hogy a 
közeljövőben milyen súlyú feladatok várnak megoldásra. 
 
A feladatok említése között a végére hagytam egy, általam is kiemelten kezelendő probléma 
megoldását. Kétség nem fér ahhoz, hogy Bodoki Károly a legméltóbb vízimérnök, aki 
múzeumunk névadója lehet. Ennek ellenére a kiállított anyagok között alig található valami, 
ami személyes tárgyaira, munkaeszközeire, írásbeli tevékenységére, tervrészleteire, társulati 
és közszereplésére utalna. Talán megérne egy kísérletet utánanézni annak, múzeumunknak 
lehetne-e lehetősége arra, hogy efféle anyagokhoz, vagy azok másolatához hozzájusson? 

 
Bak Sándor köszöntötte Takács Lajos nyugalmazott igazgatót 

 



Mielőtt a szakmai részletekbe teljesen belebonyolódnék, visszatérek múzeumunk 40 évéhez. 
Ez a 40 év eredményes volt. Ez a múzeum jól szolgálta rendeltetési célját, sőt messzi 
világtájakra is eljuttatta a vízgazdálkodás itteni fejlődéstörténetének ismereteit. Hogy ez így 
történhetett, számos munkatársunk odaadó munkájának, a baráti kör ösztönző, szervező 
tevékenységének és vízügyi igazgatóságunk mindenkori, hathatós támogatásának köszönhető. 
Amikor a múzeum fenntartása és gyarapítása érdekében kifejtett munkát megköszönöm, 
múzeumunknak még számos eredményes évtizedet kívánok. 
Továbbra is sikerrel végezzék a vízügyi emlékek megőrzését és bemutatását, gyarapítva ezzel 
is az általános vízügyi kultúrát. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. 
 
Takács Lajos 


