
Újabb Bodoki leszármazottal vette fel a kapcsolatot a Baráti Kör 

Az év örömteli eseménnyel kezdődött a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör számára. 
A Bodoki szoboravató ünnepség és az emlékév eseményeinek sajtóanyagát az interneten 
megtalálva, újabb Bodoki leszármazott vette fel velünk a kapcsolatot. Bodoky Márta, aki 
Bodoki Lajos (Bodoki Károly féltestvére) ötödik generációs leszármazottja. Bodoki Lajos, 
Bodoki Henter Mihály második házasságából született fia. Bodoky Márta a családnak azon 
ágából származik, ahol fiúgyermekek születtek, így a családneve ma is Bodoky (igen nem 
tévedés, ők még mindig ipszilonnal írják), s mint megtudtuk tőle van egy fiú testvére is, Ákos, 
aki tovább viszi a nevet.  

Ők és a már korábban megismert Domokos fivérek unokatestvérek, hiszen Márta nagyapja 
(Lajos) és a Domokosok édesanyja (Jolán) édes testvérek voltak. Bodoky Lajos és Jolán 
édesanyja pedig az a Bodoky Erzsébet, aki Bodoki Károly leánya volt, így ők közvetlen 
leszármazottai Bodoki Károlynak is. 

Márta és férje február közepén, Gyulán töltött el egy pár napot. Mint mondták szívesen és 
sokat tartózkodnak Gyulán, ők egyébként Budapesten élnek, így lehetőségünk volt velük a 
Tájvízházban személyesen találkozni, mely nagyon bensőségesre és emlékezetesre sikeredett. 

Márta hozott családi fotókat, mesélt számos történetet nagymamájáról, édesapjáról, a háború 
alatti évekről. Megtudtuk, hogy vannak családjuk birtokában családi emlékek, fényképek, 
festmények, használati tárgyak, melyeket még a nagy,- illetve ükszülők is használtak, sőt 
átadta nekünk a földmérő mérnöknek, Bodoki Károly édesapjának, Mihálynak a mérnök 
diplomája másolatát is, melyet a család megőrzött az utókor számára. Büszke rá, hogy ilyen 
tiszteletreméltó családból származik, ugyanakkor sajnálja, hogy a mérnöki szakma már nem 
hagyomány a családjukban, ő bankban dolgozik. 

Bár már édesapja kapcsolatot teremtett a Gyulaiakkal, adott át számos emléket D. Nagy 
András bácsinak, de mióta ő is és édesapja is elhalálozott, a kapcsolat megszakadt a várossal. 
Kiderült az is, hogy eddig nem volt előtte ismert a Bodoki sírok helye, ezért néhányan 
elkísértük őt és férjét a temetőbe, ahol leróhatták kegyeletüket a rokonaik előtt. 

Megtudtuk Mártától azt is, hogy vannak még általa ismert további élő rokonok is, dr. 
Hoffmann Tamás, Új-Budának, vagyis Budapest XI. kerületének jelenlegi polgármestere 
Bodoki Károly Jolán nevű lányának a közvetlen leszármazottja. Ígéretet kaptunk, hogy segít 
nekünk a kapcsolatfelvételben.  

Megbeszéltük, hogy a továbbiakban nem veszítjük el egymást, értesítést küldünk a kölcsönös 
érdeklődésre számot tartó eseményekről, illetve keressük a további lehetőségeket. 



 

Bodoki rokonok a Tájvízházban 

Ez évben a Víz Világnapján a gátőrök munkájának népszerűsítése volt a cél, melyhez Baráti 
Körünk két jól sikerült poszter összeállításával járult hozzá, melyek tartalma (a gátőri szakma 
története és a jelenlegi feladatok) a megelőző héten naponta, részletekben került fel az 
igazgatóság facebook oldalára, illetve több társigazgatóság és az OVF is felhasználta. A Víz 
Világnapján pedig kisebb kiállítást készítettünk, melyen a gátőrök korábbi, illetve ma 
használatos eszközei, szerszámai kerültek a gyerekek számára nagy sikerrel bemutatásra. 

 

 

A kiállítás képekben 



Március 29-én volt Bodoki Károly születésének 201-dik, illetve a szobra felavatásának első 
évfordulója, mely alkalomból kisebb megemlékezést tartottunk a szobornál, elhelyeztünk két 
cserép árvácskát, melyet a Beol.hu a húsvéti ünnepek alkalmából - a város számos pontjára 
készített installáció között - megörökített a képgalériában, így ez is igen emlékezetesre 
sikerült. 

Aktuális, de önkéntes feladataink között van jelenleg a mindenkori vízügyi felsővezetők 
életrajzának összeállítása, az emléktábla-elhelyezés feltételeinek tisztázása, további kutatás a 
Bodoki hagyatékok után, a Tájvízház emeleti raktárában található régi fényképek, térképek 
kiválogatása, rendszerzése, illetve Szarvasra szeretnénk kirándulni.  

Akinek az események megtetszettek, illetve kedvet éreznek a munkánkban, programjainkon 
részt venni, bátran jelentkezzenek, szeretettel várunk mindenkit, aki a vízügy múlt 
kutatásában, illetve a hagyományok ápolásában szívesen részt venne velünk. 

Kőváriné Szabó Erzsébet BKVMBK titkár 

 


