
A Bodoki mérnökdinasztia szerepe a Körös-vidéki folyók szabályozásában

Árvízi jelenet a Körös-vidéken. Menekülés a tanyáról.

A szabályozási munkák előtt az Erdélyi-szigethegységből érkező folyók árvizei a síkságon 
szétterültek és sokszor egész éven át vízzel borították azt. Második honfoglalásnak is neve-
zik azt a tájátalakító munkát, amit XIX. század mérnökei a Körös- és Berettyó-vidék mai 
arculatának megteremtésével végeztek. Közöttük is kiemelkedő Bodoki Károly alakja. A 
Bodoki család Erdélyből származik, eredetileg Henternek hívták őket.  

Bodoki Henter Mihály (1782–1838) földmérő, Békés vármegye első önálló mérnöke volt, erre a tiszt-
ségre 1812-ben nevezték ki. A folyószabályozási munkák terén, egységes szabályozási tervek hiányában 
még csak részleges beavatkozásokat, medertisztításokat végeztetett, a kritikus helyeken kanyarátmetszése-
ket kezdeményezett, szorgalmazta a még meglévő vízimalmok megszüntetését. Fiatalon, 55 éves korában 
meghalt. Utódjául fiát, Károlyt nevezték ki megyei mérnökké 1838-ban.
Bodoki Károly (1814-1868) 1814. március 29-én született Békésen. Sokoldalú műveltségre tett szert, több 
nyelven beszélt, mérnöki oklevelet 1836-ban kapott. Két évig a budai Országos Építési Igazgatóság szolgá-
latában állt, majd végleg Gyulán telepedett le. Vármegyei mérnöki tisztsége mellett ő lett az 1845-ben ala-
pított Körös Szabályozási Társulat műszaki igazgatója, majd a Tisza-völgyi Társulathoz csatlakozás után 
a Körös-Berettyó vidék osztálymérnöke. Szakmai tapasztalatait 1845-ben tíz hónapos nyugat-európai ta-
nulmányúton gyarapította, a korszerű vízi közlekedés és vízépítés megismerésével. A Bodokiak nemze-
dékváltása egybeesett a vízügyekben történő korszakváltással, a helyi érdekű, részleges gátépítések és le-
csapolások helyett az egész vízrendszerre kiterjedő, egységes szabályozási tervek születtek. Ezeknek vált 
fő tervezőjévé és megvalósításának irányítójává Bodoki Károly. Mérnöksége idején létesült a Fehér-Kö-
rösnek Gyula város határán kívül ásott 19 km hosszú új medre is, a mai Kettős-Körös, a Gyula-Békési 
Nagycsatorna. A mérnöki feladatokon kívül Bodoki jelentős közéleti tevékenységet is végzett. A megye 
első bankjának, a Békés megyei Takarékpénztári Egyesületnek az egyik alapítója volt 1863-ban, mely-
nek vezérigazgatói teendőit is ellátta haláláig. A Békés-Bánáti Református Egyházmegye főgondnoka volt, 
presbiteri tisztet vállalt a gyulai református egyházközségben. Bodoki Károly 1856-ban vette feleségül Fo-
dor Karolinát, házasságukból hat gyermek született, fiuk Kálmán követte apját a mérnöki pályán. Bodoki 
Károly 1868. december 10-én Biharnagybajom határában, 54 éves korában munkavégzés közben, tragikus 
hirtelenséggel hunyt el.
Bodoki Lajos (1833-1885) Bodoki Mihály második házasságából született. Bodoki Károly halála után ő 
kapott megbízást a szabályozási munkák folytatására. Az 1870-ben megalakult  gyulai  Folyammérnöki 
Hivatal első főmérnöke. 1872-től Pest-Budán élve, elsősorban a Duna szabályozásán dolgozott, fontos sze-
repe volt a Pestet fenyegető 1876. évi nagy árvíz elhárításában. 
Bodoki Kálmán (1858–1918) Bodoki Károly egyetlen fia a gyulai a Folyammérnöki Hivatal kiváló mér-
nöke volt. Sokoldalú tehetséges embernek ismerték, aki a lelkiismeretesen végzett hivatali munka mellett, 
szeretett matematikával és irodalommal foglalkozni. Közéleti szereplést csupán azzal vállalt, hogy a halála 
előtti esztendőkben elfogadta az apja által alapított takarékpénztár igazgatói helyét.Felhívás adakozásra az 1855. évi gyulai árvízkárosultak javára,
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