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Az ősök

• A Bodoki család ősei tősgyökeres székely nemes 
emberek.

• Eredeti családnevük Henter, a Bodoki nevet 
csak prédikátumként 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.



MÚLT: A Bodoky család útja - az 
Olttól a Dunáig



Bodoki Henter Mihály
• A család Békés megyei ágának őse Bodoki Henter Mihály ( 1782-

1838)  mérnök, megyei földmérő.
• Apja Bodoki Henter Márton Börvelyi (Szatmár m.) református 

lelkész, akinek három fia közül kettő falusi jegyző lett. 
• Mihály viszont a családban elsőként műszaki pályára lépett.
• 1811-ben mérnöki oklevelet szerzett és 1812-ben Vertics József  
• (a három megyét szolgáló mérnök) első, csak Békés vármegyét 

szolgáló   utódja lett. 
• Ő készítette el a megyében az első jelentős vízrajzi leírást,  1825-

ben. Nagy szerepet játszott az  e korban megindult 
vízszabályozási munkákban.

• 1814-ben halt meg első felesége, Major Terézia, Bodoki Károly 
anyja, fia születésekor. 1817-ben kötött házasságot felesége 
testvérével, Major Zsuzsannával, s ebből a házasságból született 
az ugyancsak neves vízépítőmérnök Lajos, 1833-ban. Második 
házasságából  lányai  is születtek.



Bodoki Károly (1814-1868)
Bodoki –Henter Mihály legidősebb fia, aki 

Békésen, 1814. március 29-én született,
Ebben már nem voltunk teljesen biztosak!
Eddig ugyanis egyes források Gyulán március 29-

ére, mások március 19-ére, míg mások ugyenez 
időpontokban Békésre, ezért  felkerestük a 
Békési Református Lelkési Hivatalt, ahol az 
Anyakönyveket őrzik.(Czakó A-Czakóné Cz J)



Az „Anyakönyv”



Apa:Bodoki Mihály 
mérnök

Anya: Major Terézia
Keresztszülők: 

Tomcsányi Kristóf
Szathmári Anna

1814.Március 29



A síremléken 1814. április 29 
a születés éve, 

ami a rejtély oka



Érdekességek:

• Tomcsányi Kristóf- a keresztapa-Békés főszolgabírája 
volt akkor

• Bodoki Károly édesanyja Major Terézia  fia születésekor 
meghalt. Sáfár Gyula (BMNL) hozta 
tudomásunkra:”Azt érdemes megemlítenem, hogy 
kolléganőm Héjja Julianna Erika könyvéből kiderül 
(Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 
1715–1848), hogy Turcsányi Borbála bábát a megye 
megfosztotta hivatalától, mert tudatlansága és szakmai 
felkészületlensége Bodoky Mihály vármegyei földmérő 
feleségének a halálát okozta..”



A család egyik tagja Domokos 
László

Bodoki Károly születéséről
• Kedeves Asszonyom!

Bodoky Károly születésének helyével kapcsolatosan én is érzékelem a 
bizonytalanságot a vonatkozó forrásokban. Családunk krónikása Matyi 
bátyánk volt. A tőle visszamaradt iratokban találtam egy olyan gépelt szöveget, 
amelyik a Bodoky-család egyik távolabbi rokonától, Szilassy Iván tábornoktól 
kapott levél adatait rögzÍti. Ebben a Bodoky Károlyra vonatkozó rész így szól: 
"Bodoky Károly. ref.Született 1814. íiii. 29. Békés. Keresztlevél: Ref. lelk. 

hivatal, V. kötet 118. lap, Békés (Felesége) Nánási Fodor Karolina. Ref. 
Született 1837. III. 22. Feketics. Duna-bánság, Jugoszlávia./azelőtt 
Feketehegy, Bácsbodrog vármegye/. Keresztlevél: Ref. lelk. hivatal, Feketics 
II. köt. 84. oldal. Esküvőjük: 1856.IX.14. Gyula. Házassági anyakönyvi 
kivonat: ref. lelkészi hivatal Gyula, III. kötet 46. lap, 19. folyószám."
Gondolom, a fentiek alapján könnyű lesz utánanézni a ref. lelkészi hivatalok 

iratai közt a keresett adatoknak. A helytörténészek meg abban adhatnak 
eligazítást, hogyan alakult Gyula ill. Békés neve azokban az időkben.

Üdvözlettel: Domokos László



Bodoki vagy Bodoky??? Ö így írta!



Bodoki Károly 1814-1868 életútja

• Bodoki Károly elemi tanulmányait Gyulán folytatta, a középiskolát 
Kecskeméten kezdte, majd a három felsőbb osztályt már a debreceni 
Református Kollégiumban végezte el. Debrecenben Sárvári Pál és 
Kerekes Ferenc voltak a tanárai. Mérnöki oklevelét 1836-ban vette át, 
miután minden tárgyból kitűnőre vizsgázott. Ezt követően mindössze 
két évig maradt a budai Országos Építési Igazgatóság szolgálatában, 
ezalatt kivitelezői gyakorlatot szerzett Vásáshelyi Pál mellett, a Ferenc 
csatorna építési munkálatainál.

1838-ban meghalt édesapja, s Békés vármegye a megürült mérnöki állást neki 
ajánlotta fel. Ettől kezdve három évtizeden keresztül munkája 
elválaszthatatlanul kötődött a Körösök és a Berettyó völgyéhez. 1845-ben 
Széchenyi ajánlólevelével beutazta Felső-Olaszországot, Svájcot, 
Németországot, Belgiumot, Hollandiát, Franciaországot és Angliát. Az 1846-
ban megalakult „Tiszavölgyi Társulat” egyik vidéki osztálya lett a 
korábbi „Körös-szabályozó társulat”, melynek osztálymérnökévé 1847 végén 
nevezték ki.



Bodoki Károly életútja
• A szabadságharc leverése után Wenckheim László hamarosan életre keltette a 

Békés megyei központi társulatot, ezt követően 1852-ben egymás után 
alakultak az új Körös-vidéki szervezetek, a hosszúfoki, az ivánfenéki, a 
berettyói és a fehér-körösi. Vízszabályozási programjuk Bodoki elképzelései 
alapján készült, akit 1855-ben bíztak meg a Körös- és a Berettyó-völgy egészét 
magában foglaló szabályozási terv elkészítésével.

Bodoki Károly munkássága azonban nem csupán a Berettyó és Sebes-Körös 
völgyére terjedt ki, hanem magában foglalta a teljes Körös völgyet. Így a teljes 
Körös-völgy szabályozása során több Békés és Bihar vármegyei várost -
köztük Békéscsabát, Gyulát, Békést - mentett meg az árvizek pusztításaitól.

• Bodoki Károlyról tehát bátran elmondhatjuk, hogy a magyar vízépítészet 
egyik legnagyobb egyénisége volt. 1868. december 10-én Biharnagybajomban 
munkavégzés közben, szívszélhűdés miatt elhunyt. Bár az 54 éves mérnök 
nem érhette meg tervei teljes megvalósulását, a Körösök és a Berettyó völgy 
vízrendezésének tervezésében és megvalósításában Bodoki Károlyé a 
legnagyobb érdem.(TIVÍZIG)



Békés vármegye 
első pénzintézete

75. üzletévi jelentésből - 1938.



A Békés Megyei Takarékpénztár 1863-ban



A SZÉKHÁZ - 1908.



Bodoki Károly



A Békés Megyei Gazdasági Egyesület érme-Lévai 
Ildikó felfedezése Zsigovits István tulajdona



1865

Bodoki Károly úrnak, nemesb gabna fajokért



A Gyulai Folyammérnöki Hivatal
vezetője 1871-től Bodoki Lajos volt



Bodoki Kálmán ( 1858-1918.)
• Bodoki Lajos halálakor egyetlen Bodokit találunk mérnöki pályán, 

Károly fiát, Kálmánt (1858–1918).
• A Mérnöki Intézet jogutódján, a budapesti Műegyetemen szerezte 

diplomáját, és visszatért szülővárosába, Gyulára, ahol a Folyammérnöki 
Hivatalban dolgozott. 

• Ténylegesen elfogytak a nagy vízépítési munkák, a száz éve kezdődő 
rendezési program befejeződött. 

• Ő is tehetséges ember volt, de visszahúzódó természete miatt inkább a 
családjának élt. 

• Legkedvesebb időtöltése volt matematikával foglalkozni és a 
szépirodalmat olvasni. Egy kései visszaemlékező szerint hatalmas 
könyvtárat gyűjtött.

• Közéleti szereplést csupán azzal vállalt, hogy a halála előtti 
esztendőkben elfogadta az apja által alapított takarékpénztár igazgatói 
helyét.

• Ő is mindössze 60 évet élt .Gyermeke nem született.



Bodoki Kálmán



Az utódok

• Házassági kapcsolatok révén  a Bodokiak 
leszármazottai mintegy száz év alatt kiterjedt 
rokonságba kerültek elsősorban a velük azonos rétegbe 
tartozó gyulai és környékbeli polgárcsaládokkal, többek 
között az Erkelekkel is.

• Unokák és dédunokák egymást követő nemzedékei – a 
férfiak szinte mindnyájan értelmiségiek – már nem 
mind maradtak az alföldi kisvárosban, szétrajzottak. 
Sokfelé jutott belőlük, még a mai Magyarországon 
kívülre is. Ma is élnek egyenes ági leszármazottak, 
Bodoki nevet viselők és leányági utódok egyaránt.



• Kapcsolatunk  a családdal jelenleg Domokos Lászlóval  Kőváriné Szabó 
Erzsébet  révén levelezés útján van:

• Bátyja Domokos Mátyás író. Domokos László levelében a családról ezt írta:

• „Bodoky Károly egyetlen fia utódok nélkül halt meg, így a családnak ez az ága 
vele kihalt, de testvéröccse, Bodoky Lajos révén a családfa újabb ágakkal 
gyarapodott. Ide kötődik tehát -egyeneságú leszármazottakként- a gyermek 
Bodoky Mihály, az Aranykereszt patika egykori tulajdonosa és leánya, Bodoky 
Jolán, akinek Domokos Lászlóval kötött házasságából 3 fiúgyermek született: 
így jutunk el a ma még élő Bodoky leszármazottakhoz: hozzám és István 
öcsémhez, illetve a 2006ban meghalt Matyi bátyán gyermekeihez, Mátyáshoz 
és Péterhez és azok gyermekeihez. „



Bodoki Károly gyászjelentése 1868



Bodoki Károly nevelőanyjának gyászjelentése 1874 



Bodoky Lajos gyászjelentése



Bodoki Károly feleségének 
gyászjelentése



Bodoki Károly fiának gyászjelentése 
1918





Gyulai Református Ó-temető
Bodoki sírok - Bodoki Károly, Kálmán



A Vízügyi Igazgatóság 2005-ben
átveszi a tulajdonjogot  Bodoky Zoltán unokájától



Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 
alapítása, 1974. Hosszúfok

Takács Lajos igazgató megnyitó beszédéből idézet



Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 
Hosszúfokon



Biharnagybajom, 1994. Emléktábla



A „Kapcsolat” 1997-től  a szülőfölddel
ERDÉLY - SEPSIBODOK



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



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



Emlékünnepség Hosszúfokon, 1999.



Kőavatás Sepsibodokon, 2007.

„Együttműködésünk 10. évfordulója alkalmából 
Sepsibodoki Henter Károly Általános Iskola –

Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
2007.”



„KEZET NYÚJTUNK EGYMÁSNAK ÉS MEGYÜNK
ÉS LESZÜNK EGY CÉL ÉS EGY AKARAT:

A VÍZ SZALAD, DE A KŐ MARAD
A KŐ MARAD” (Wass Albert: Üzenet haza)



Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
(alakult 2009-ben)



Emléktábla avatás a Bodoky család tiszteletére 
Gyulán, az OTP falán 

2010. december 21.



Bodoki Emlékbizottság
2012. okt.15.



2014-Bodoki Emlékév
„És miként hirdeti a Biblia:

Megméretnek az emberek...
Ki mint vet azonképpen arat.

Mert elfut a víz, csak a kő marad,
A kő marad!”

Wass Albert

• Kétségtelen, hogy munkásságával, mint vízépítő dinasztiának, kiemelkedő a Bodoky 
család tevékenysége, s Bodoki Károlynak ott van a helye a nagy vízimérnökök, Huszár 
Mátyás, Vásárhelyi Pál, Beszédes József  mellett. 

• 2014-ben lesz Bodoki Károly születésének 200. évfordulója, mely alkalomból Bodoki 
Emlékév lesz, melyet a Bodoki Emlékbizottság és az MHT szervez.

• Az MHT Békés megyeu Szervezetének szakmai tanulmányútja valószínű a szülőföldr e 
vezet.

• Szobor készül Bodoki Károlyról,  a művész Széri –Varga Géza már készíti az alkotást, 
várhatóan felavatásra kerül a Bodoki szobor Gyulán a Vízügy székház előtti Bodoki 
szökőkútnál.



Bodoki Emlékbizottság alakult



JÖVŐ:A Bodoki szobor avatása 2014
(makett)



Köszönöm a figyelmet!

Megköszönve az eddii munkát, 
kérem, hogy aki teheti,  továbbra is 
segítsen a kutatások folytatásában!

Gyula.2013.december 10.

Czakóné Cz J
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