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MÚLT: A Bodoky(i) család útja- az 
Olttól a Dunáig



Az ősök

• A Bodoki család ősei tősgyökeres székely nemes 
emberek .

• Eredeti családnevük Henter, a Bodokÿ(i) nevet 
csak predikátumként használták. 

• A Henter nem német, hanem ősi, ma már kihalt 
magyar szó, a hent tő egyik származéka. 

• Ilyen nevű székely emberek ma is élnek 
Bodokon.



A Henter család címere



Bodoki családfa: az ősök 1



Bodoki családfa: az ősök 2



Bodoki Henter Mihály

• Apja Bodoki Henter Márton Börvelyi (Szatmár vm.) református 
lelkész, akinek három fia közül kettő falusi jegyző lett. Az 
1787(?82 v. ?89)-ben született Mihály viszont műszaki pályára 
lépett. 1811-ben mérnöki oklevelet szerzett és 1812-ben Vertics
József (a három megyét szolgáló mérnök) Békés vármegyei  
utódja lett. 1814-ben halt meg első felesége, Major Terézia, 
Bodoki Károly anyja, 1817-ben kötött házasságot felesége 
testvérével, Major Zsuzsannával, s ebből a házasságból született 
az ugyancsak neves vízépítőmérnök Lajos, 1832-ben.



Bodoki Henter Mihály
• A család Békés megyei ágának őse Bodoki Henter

Mihály (1787-1838)  mérnök, megyei földmérő.
• Ő készítette el a megyében az első jelentős felméréseket 

és nagy szerepet játszott az  e korban megindult 
vízszabályozási munkákban.

• Számos alkotása őrzi ma is emlékét.
• Ő volt az első, aki a Henter nevet elhagyta, utódai 1848-

tól már a Bodoki nevet használták, hol ÿ-vel, hol i-vel, 
hol y-nal.

• Arany János: A hamis tanú-ban írja le a földmérő viták 
balladai változatát



Bodoki Henter Mihály
• Halála előtt 9 hónappal kapta meg a táblabírói kinevezést, amely 

tiszteletbeli cím volt, ehhez tartozott a nemesség igazolása
• Nagy megbecsülést élvezett pályája, a vármegyénél szokásos 

inzselléri teendőket végezte: szétszórt vízszabályozási, 
vízelvezetési, töltésezési, medertisztítási munkák irányítása, 
melyet nagy szorgalommal  és hozzáértéssel látott el. Az 
egymással gyakran ütköző vicinális édekeket igyekezett 
egyeztetni, hogy a közmunkával készülő munkálatok valami 
átfogóbb eredményeket hozzanak. Kiváló munkája ellenére 
számos kudarcot kellett elviselnie e téren.

• 1829-ben a Körös szabályozási Királyi Biztosság  által előírt 
terveket Békés vármegye elfogadta és végrehajtásukat el is 
kezdte, évi közel 80 ezer közmunkanap felhasználásával

• 1838. január 13-án hirtelen halt meg



Arany János: A hamis tanú (1852) – részlet

A Bodoki család visszaemlékezései szerint Bodoki Henter Mihály tevőleges 
résztvevője volt a közismert Arany János balladában megörökített határpernek 

A hamis esküért járó bűnhődés ugyan vándor folklórmotívum, a hagyománynak 
mégis hitelt lehet adni, mert valóban Bodoki Mihály végezte el a Körösladány és 

Köröstarcsa között vitatott határ pontos kijelölését

Ne feleljetek rá, körözsi halászok! 
Kétélű a kérdés, bajt hozna reátok: 
Kötni : összekötné hálótok egy bogba, 
Oldni: széjjeloldaná hosszan a habokba: 
Halkan imádkozva evezzetek itt el: 
S ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel. 

Állj elő, vén Márkus! vedd le a süveget, 
Hadd süsse a napfény galamb-ősz fejedet: 
Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre. 
Atya, Fiú, Szent-Lélek hármas istenségre: 
Hogy az a darab föld, amelyen most állasz 
Nem tarcsai birtok, - ladányi határ az. 

Az időtől fogva, mikor a hold felkel, 
S a vizet behinti ezüst pikkelyekkel, 
Gyakran látni Márkust - ég felé az ujja -
Mélységből kibukni s elmerülni újra, 
És, miképp izgága volt egész élete, 
Így kötődik szóval:-"Oldjak-e? kössek-e?”







Bodoki Károly (1814-1868)
• Bodoki Henter Mihály legidősebb fia.
• A XIX.századi vízszabályozások kiemelkedő alakja.
• Mérnöki diplomáját a pesti mérnöki intézetben, az Institutum

Geometricum-Hydrotechnikumban szerezte 1836-ban.
• Apja halála(1838) után ő lett a megye mérnöke, majd 1847-től a 

Körös Szabályozó Társulat osztálymérnöke. Elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a Körösök és a Berettyó szabályozása terén 
kifejtett  fáradhatatlan munkásságával. A szabályozási tervet 
1848-ban nyújtotta be és haláláig irányította a kiviteli munkákat.

• Közéleti és közgazdasági téren is kiemelkedő tevékenységet 
folytatott.

• Alapítója a Békés megyei Takarékpénztárnak, melynek haláláig 
vezérigazgatója is volt.



Bodoki Károly munkái 1



Bodoki Károly munkái 2



Bodoki Károly munkái 3



Jegyzet-lista



Bodoki Károly munkái 4



Bodoki Károly munkái 5



Békésvármegye első 
pénzintézete, 1863.



A Békésmegyei Takarékpénztár



A SZÉKHÁZ



Bodoki Károly









Bodoky Lajos (1832-1885)
• Bodoki Károly testvéröccse, aki apja második házasságából 

született. 
• Csakúgy mint bátyja, ő is a XIX. századi vízszabályozások egyik 

nagy alakja.
• Pályája kezdetén ő is Gyulán működött a Körös-Berettyó 

Társulat főmérnökeként.
• A provizórium idején visszavonult - tiltakozásként - a 

közszerepléstől. 
• 1872-től Budapesten dolgozott, a Duna szabályozásnál. 

Felbecsülhetetlen érdemeket szerzett, amikor megmentette a 
fővárost egy 1838-as évihez hasonló árvízkatasztrófától. A 
főváros ezért díszpolgárául választotta. Ő képviselte a magyar 
kormányt az Al-Duna szabályozási tervét előkészítő nemzetközi 
bizottságban.

• Jelentős szakírói tevékenységet folytatott.



Bodoky Lajos és felesége



Gyulai Folyammérnöki Hivatal



Bodoky Lajos a Dunáról





Bodoki Kálmán (1858-1918)

• Bodoki Károly egyetlen fia, Kálmán, kiváló 
mérnöke lett a Gyulai Folyammérnöki 
Hivatalnak.

• Sokoldalú, tehetséges embernek ismerték, 
szeretett matematikával, de főként irodalommal 
foglalkozni.



Bodoki Kálmán



Bodoki Károly és Bodoky Lajos 
unokája



Gyula, Református Ó-temető
Bodoki-sírok

Bodoki Károly

Bodoki Kálmán



Bodoki Károly



Bodoki Kálmán



Egy kiváló mérnök az utódok közül a 
vízügynél: Ambrus Lajos 1923-2006



Az utókor emlékezete
A Bodokyakról olvashatunk

• Gallacz János: Monográfia a Körös-Berettyó völgy 
ármentesítéséről és ezen völgyben alakult vízrendezési 
társulatokról, Nagyvárad

• Kóhn Dávid: A Bodoky család. Hatvan év múltán. 
Visszaemlékezések. Gyula, 1936.

• Scherer Ferenc: Gyula város története
• Kósa László
• Szabó Ferenc
• Góg Imre
• Vágási István



Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 
alapítása, 1974. Hosszúfok

Takács Lajos igazgató megnyitója



Bodoki Károly geodéziai 
(szintező) műszere



Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 
Hosszúfokon





Kiállítás, 1974
Jantyik Mátyás Múzeum Békés



Biharnagybajom, 1993. Emléktábla



A „Kapcsolat” a szülőfölddel
ERDÉLY-SEPSIBODOK





Sepsibodok és környéke



Sepsibodoki képek



Bodoki Henter Károly Általános 
Iskola névadó és táblaavató 
ünnepsége 1997. október 11.



A KÖR-KÖVÍZIG ajándéka: 
Emléktábla



Az emléktábla avatásán a küldöttség 
tagjai



A Henter és a Kövér család tagjai az 
ünnepségen, vendéglátók és rokonok



A Sepsibodoki énekkar



Emléklap 1997



Kopjafaavatás 1999.



Vendégeink a sepsi-”bodokiak” 1999.
„Bodok község és Általános 
iskolája tiszteleg emléked 
előtt, 1997. május”



Emlékünnepség Hosszúfokon  1999.



Vendégeink a „bodokiak” 1999.



2007. Kőavatás Sepsibodokon: A kő marad
Bronztábla az együttműködés 10 évfordulóján…

• Üzenem haza, az otthoni hegyeknek:
A csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
Esõnek, hónak, fellegeknek,
És nincs ború örökkévaló.
A víz szalad, a kõ marad, a kõ marad.

• ………………..
Jól gondolja meg ki mit cselekszik.
Lyukasztják már fenn az égben a rostát,
És a csillagok tengelyét olajozzák
Szorgalmasan az angyalok.
És leszen csillagfordulás megint:
És miként hírdeti a Biblia:
Megméretnek az emberek...
Ki mint vet azonképpen arat.
Mert elfut a víz, csak a kõ marad,
A kõ marad!



Emlékek Gyulán a jelenben 
A Bodoky major és Zsilip



Utca és vendéglátó helyek is…



Bodoki 
híd…



Székelyhidi Attila festménye, 1986:Bodoki Károly
KÖR-KÖVÍZIG székház, az eredeti olajfestmény 

100x120 cm méretű



Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 
Baráti Kör alakult, 2009. november



Emléktábla avatás a Bodoky család tiszteletére 
Gyulán az OTP falán 

2010. december 21.



A JÖVŐ

• 2014-ben lesz Bodoki Károly születésének 200. 
évfordulója, melynek alkalmából javaslom 
megfontolni egy kiadvány megjelentetését, amely 
nem csak életút, de szakmai ismertetés is a 
munkáiról, életéről, eredeti dokumentumok , 
kutatás alapján, értékeléssel.

• Bodoki szobor Gyulán a Vízügy székház előtt, 
amely helyén volt a szülőháza, amely épületben 
dolgozott, vagy a Múzeumban ( Városház u. 26.)



Levéltári dokumentumok



AZ ÜZENET
• Bodoki Károly (sőt, már édesapja is) felismerte és hangoztatta, hogy a 

lokális beavatkozások helyett átfogó, az egész vízrendszerre vonatkozó 
tervet, vizsgálatot kell végezni. Gondolt a jogi, közgazdasági, szociális, 
közegészségügyi, gazdasági stb. vonatkozásokra, terveit több 
változatban készítette, megfogalmazta azok következményeit (valóra is 
váltak).

• Ez természetes, hogy ma is így van, a vízgyűjtőelv és a 
komplexitás……tartsuk ezt szem előtt!! Szomorú látvány a sok 
belvízelvezető hálózat nélküli terület és település 2010-ben, holott 
nagyon sok támogatást fordított az ország e célra, s ha a mértékadónál 
nagyobb a terhelés, akkor csak lassabban működne a rendszer, de nem 
lenne lefolyástalan terület ilyen mértékben. 

• A fenntartási hiányosságokkal kell mindig szembenézni.
• A tározás jelentősége nem elég hangsúlyos, akár árvíz, akár belvíz, akár 

vörösiszap ne önthessen el belterületet!!! Körtöltések, terelőtöltések, 
lok. töltések, stb.



Köszönöm a figyelmet!

Köszönet a segítségéért Czakó Andrásnak, továbbá a 
Bodokyakról szóló írások és tanulmányok szerzőinek!
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