
Mi történt  a Múzeum Baráti Körben ? 
 
Vezetőségi megbeszélést tartottunk  2019.  április 9-én, melyen számba vettük 
következő feladatainkat. Új tagunk Péli Tibor,  de sajnos elköltözése miatt régi 
tagunk  H. Kovács Gábor aktív részvételét ezután nélkülöznünk kell.  
A Takács Lajos  ny. vízügyi igazgatóval 95. születésnapjára készített interjú  
most már teljes terjedelmében olvasható  a  honlapunkon a következő 
linken:http://www.kovizig.hu/baratikor/03-munkaink/01-az-igazgatosag-
vezetoi/beszelgetes-takacs-lajos-ny-igazgatoval-95-szuletesnapja-lkalmabol.pdf 
A Baráti Kör április 16-án tartotta következő összejövetelét, amikor másodszor 
köszönthettük körünkben Bodoky Mártát és férjét, Kővári Györgyöt (Márta 
egyaránt leszármazottja Bodoky Lajosnak és Bodoki Károlynak, mindkettőjük 
ükunokája.) Kötetlen beszélgetést folytattunk, melyen családi emlékeket 
elevenített fel Márta. A sepsibodoki Henterekkel édesapjának (Bodoky 
Györgynek, aki szerepel a Ki Kicsoda Gyulán c. könyvben) még volt kapcsolata. 
Márta több régi emléket  őriz, többek között  keresztszemes gobelin hímzésű 
Henter címert, bútorokat, Bodoky Lajos portré festményt,  Bodoky Mihály 
gyógyszerész diplomáját. 
Bemutattuk a honlapunkat,  ajánlva az ott szereplő anyagok megtekintését, 
böngészését.Külön felhívtuk a figyelmet a Levéltári barangoló öt részes 
sorozatára a Bodoki családról. Bemutattuk a Vízügyi Igazgatóság székházát, 
amely hajdan a Takarékpénztár Egyesület székházaként Bodoki Károly életéhez, 
munkásságához kötődött. Tájékoztattuk a vendégeket arról, hogy Mezőberény 
felvette Értéktárába a Hosszúfoki  Bodoki Károly Vízügyi Múzeumot, mely a 
Békés Megyei  értéktárba is bekerült, s a Bodoki Mihály által tervezett Kapus-
híd javaslatunkra a Gyulai  értéktárba lett befogadva.   
A következő összejövetelünk a KÖVÍZIG-BKVMBK megbeszélés volt, május 
2-án, melyen vendégünk volt Szabó János igazgató úr. Gratuláltunk a 
kinevezéséhez  és jó munkát kívántunk. A beszélgetést azért kezdeményeztük, 
mert a Baráti Kör szerette volna megismerni az Igazgatóság jelen- és  jövőbeni, 
muzeális értékekkel  kapcsolatos  kötelezettségeit, lehetőségeit, terveit, és azt, 
hogy Igazgató úrnak milyen elképzelései vannak e tárgykörben a jövőre nézve,  
változásokat tervez-e? Elmondtuk, hogy közel 10 éve, hogy a Baráti Kör 
megalakult, s önkéntesként önállóan, és a Vízügyi Igazgatósággal közösen, jó 
kapcsolatban,  egy együttműködési megállapodás alapján a vízügyi múlt 
értékeinek az ápolásán munkálkodunk.  
Szabó János bemutatkozással kezdte, elmondta szakmai életútját. Az átvett 
igazgatói örökség egyrészt könnyű, mert ismeri az előzményeket, másrészt 
nehéz, mert át kell tekinteni, s méltó módon folytatni a Bak Sándor által hosszú 
idő óta magas szinten végzett feladatokat. 
A BKVMBK munkatervét, az együttműködési megállapodást és a kapott 
emlékeztetőt átnézte, folytatásra érdemesnek tartja a Baráti Kör munkáját. 
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Megfelelőnek, és érvényesnek tartja továbbra is az együttműködési 
megállapodást. A  Munkatervünkre tértünk át. Számos aktualitást 
megbeszéltünk  (fotók rendezése, digitalizálásra  előkészítése, Hosszúfokon  
tervezett ünnepség, Bodoki Károlyt és Bodoky Lajost ábrázoló festmények, 
emléktáblák, tablók, terem elnevezések stb.). 
A BK részéről megköszöntük a beszélgetést, Szabó János igazgató szintén 
értékesnek ítélte meg, és jelezte, hogy ha valamilyen ügyben közreműködése 
szükséges, szívesen fogad bennünket.  
A 2019. június 6.-án tartott összejövetelünkön  a Békés Megyei Levéltárba 
látogattunk.  
 A  Gyula TV-ben látható „Levéltári barangoló” adásai ráirányították 
figyelmünket a levéltári kutatásokra.  Felvetődött bennünk az igény, hogy az ott 
háttérben szereplő eredeti levéltári dokumentumokat szeretnénk megtekinteni. 
Jegyzőkönyvek, tervek, levelek, tárgyak illusztrálták az ott elhangzottakat. 
A Levéltár előadásokkal  fogadott  bennünket,  dr. Erdész Ádám igazgató 
hozzájárulásával.  
Nagyon felkészültek voltak az előadók, rengeteg új információt hallottunk, sok 
értékes dokumentumot láttunk az ott töltött 2,5 óra alatt a korról, a Bodokiakról, 
a folyószabályozásokról, a közmunkáról, a szabadságharcról, az aszályok és 
vizes évek, nagy árvizek pusztításáról, a régi Gyuláról, a Társulatok 
alakulásáról, a mérnökök egészségét pusztító nagy leterheltségről. Bodoki 
Károly születési körülményeiről, sokirányú feladatairól és napi gondjairól is 
hallhattunk. Megcsodáltuk Bodoki Károly és Mihály szép írását, rendezett, 
áttekinthető munkáját. 
Az első előadást Héjja Julianna főlevéltáros tartotta. Elmondta a Levéltár 
történetét, felépítését. A Bodoki-Henter család történetét is ismertette, Henter 
Pétertől - Bodoki Károlyig. Balogh Dorottya főlevéltáros tartotta a következő 
előadást, Bodoki Mihály és Károly szakmai tevékenységéről, utalva a mérnöki 
hivatás nehézségeire, mellyel összefüggésbe hozható több neves mérnök korai 
elhunyta, így Bodoki Mihályé és Károlyé is. Dr. Németh Csaba levéltáros vette 
át a szót, és ismertette Bodoki Károly további munkásságát.(Az előadó több 
iratot bemutatott, Bodoki Károly eredeti kézírásával, szignójával, 
számításokkal.) 
Örömmel hallottuk, hogy az anyagokból kiadvány lesz, de sajnos, még nem 
tudható, hogy mikor készül el.  
Ezután betekinthettünk a levéltári szakkönyvtárba, majd a kutatószobát néztük 
meg.  
Az ottományi  könyvtárba  sikerült  eljuttatni a vízügyi küldöttség segítségével  
az ajándék könyveket. 
Bevezettük a Tervtári Napokat, amikor az ott található fotódokumentációk 
(albumok, gyűjtők) feldolgozását végezzük. Nagyon értékes anyagnak tartjuk, 
számos ritkaságra bukkantunk. (Május 21, 28, június 6, 13, 27-én voltunk a 
Tervtárban, ) 



Idén is részt vettünk a Múzeumok Éjszakáján, június 22-én, a  Vízügy Székház 
bemutatásával. Nagy érdeklődés kísérte a székház történetét, melyet Málik 
Emma, Csiffári Nándor, Juhász András és Czakó András ismertetett a tablók 
segítségével, felhívták a figyelmet az építészeti értékekre is. 
A honlapunkon szereplő, Városház utca 25-re vonatkozó előadásra bukkanva 
kérdéseket intézett hozzánk egy olvasó Fischer Károly festőművész és rajztanár 
tevékenységével kapcsolatban, -aki 1860-ban rajztanára volt Munkácsy 
Mihálynak is. Dr. Vasas Ferencné kutatásai alapján részletes választ adott, mert 
a TVH  épület történetét kutatva  sok egyéb információ is a látókörébe  került, 
hiszen „minden  mindennel összefügg”! 
         Czakóné Czédli Jolán 

 

 


