
Bodoki Károly és az utókor
„200 év múltán”

Készült a  Hosszúfoki  Bodoki Károly Vízügyi  Múzem  alapításának 40. 
évfordulójára, Bodoki Károly születésének bicentenáriumán

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör , Gyula, 2014.   Czakóné Czédli Jolán



Bodoki Károly és az utókor
„200 év múltán”

„és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad.” 

/ Wass Albert/



A Bodokiak neve összeforrott a folyószabályozások  történetével, mely már több  mint másfél 
évszázadot tudhat maga mögött. Kiállta az idő próbáját, sőt hogy másként fogalmazzunk, a 
„vizek próbáján” is jól szerepelt! Annál nincs nagyobb elismerés egy mérnök számára, mint ha 
munkái évszázadokra  szólnak és  bár a folyamatos fejlesztés, a fenntartás elengedhetetlen, de 
alapjaiban a kitűzött célt hosszú távra megoldotta.  Felmerül a kérdés, hálás-e az utókor ezért, 
megjegyzi e nevüket, feljegyzik- e a krónikások érdemeiket, vagy az idő homályában  elvesznek 
ők is, sok más, munkáját jól végző emberrel együtt?Bodoki Károlyról és az édesapjával, öccsével 
és fiával alkotott mérnök  dinasztiáról elmondhatjuk, nevük, munkásságuk fennmaradt, 
példaértékű. Összefoglaló művek őrzik munkásságuk történetét, kutatók elemezték  életútjukat, 
az azóta eltelt  több mintegy két évszázad  története,- amióta Henter Mihály elhagyta Erdélyt,-
nem ismeretlen az utódok előtt. Nem egyformán  ismert tevékenységük minden momentuma, 
vannak még bőven ismeretlen elemek, összefüggések, de van lehetőség kutatások, levéltári iratok 
alapján ezt jobban megismerni. S mintha a figyelem, mely feléjük irányul, egyre erősödne, a 
Bicentenáriumon számba vett   „jelek” ezt mutatják. Kétségkívül a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság állt az emlékezés élére, de partner ebben Gyula város, a szülőföld általános iskolája, 
a Levéltár, a felettes vízügyi szervek, az MHT Vízügyi Történeti Bizottsága, a Gyulai Református 
Egyház és mint a szobor adományozásnál kiderült, számos más szervezet és magánszemély is.
Emléktáblák, névadások, kiadványok, festmény, ünnepségek  s végül a 2014. március 29-én 
felavatott Bodoki Károly szobor azt bizonyítja, az utókor nem felejt! A szakma, amelyet 
műveltek, a város, ahol éltek, a Körös-vidék, amelyért dolgoztak, a szülőföld, ahonnan 
elszármaztak, mind őrzik  emléküket! 
Ez a Bodoki Emlékév üzenete!



A szülőföld
ERDÉLY - SEPSIBODOK



GYULA

Gyula, a város, ahol 
a Bodoki mérnök 
dinasztia  több 
generációja élt és 
dolgozott



A mai árvízvédelmi gátrendszer elődeink munkája 
(BK VízügyiMúzeumból)



Folyóink ma is úgy folynak ahogy elődeink 
szabályozásukat megtervezték..Sebes –Körös 



Munkáik a  Nemzeti Levéltárban  őrzött  dokumentumokban tanulmányozhatók



A Bodoky major a Bodoki család birtoka volt, ma is nevüket viseli 
és  az Élővíz-csatorna alsókörgáti zsilipe is, Gyulán 



A Bodoki/y/ nevet viseli utca és vendéglátó helyek is…



Régi Fehér-Körösi Kapus híd, a több mint százéves vízmércével.Bodoki Mihály tervei 
alapján -1814-16-ban épült, ma- már felújítva- Gyula belvárosának dísze 



Szakirodalom, amelyből alvashatunk róluk

• Ambrus Lajos: A Bodoky család 1999.
• Békés megyei Takarékpénztár Egyesület 75. üzletévi jelentése, Gyula
• Bodoki - Ambrus családfa
• Dóka Klára: A Körös-Berettyó vízrendszer szabályozása a 18. és 19. században (Egy 

táj átalakulása)
• Dóka Klára: Levéltári anyagok-Bodokyak művei
• Dr.Goda Péter-dr.Köteles lajos Körös-Sárréti Útikalauz
• Gallacz János: Monográfia a Körös-Berettyó völgy ármentesítéséről és ezen 

völgyben alakult vízrendezési társulatokról, Nagyvárad, 1896.
• Góg Imre: Emlékezés egy neves vízépítő dinasztiára és más cikkek
• Kóhn Dávid: A Bodoky család. Hatvan év múltán.Visszaemlékezések. Gyula, 1936.
• Kósa László: Emlékkönyv: Imreh István 80. születésnapjára-A Bodokiak
• KÖVÍZIG /Nagy Sándorné: Gyűjtés. ( meghívók, levelek, fényképek,dokumentumok)
• Scherer Ferenc: Gyula város története
• Szabó Ferenc: Reformkor mérnöke Bodoki Károlyról szóló írását
• Török Margit: A vízépítő Bodokyak
• Vágás István: Megemlékezés Bodoki Károlyról születésének 175. évfordulóján



Bodoki Károly nevét viseli : 
Az Alföld első vízügyi múzeuma ,1974 július 19-én nyílt meg



Székelyhidi Attila festménye, 1986: Bodoki Károly
KÖR-KÖVÍZIG székház, az eredeti olajfestmény 100x120 cm méretű



Biharnagybajom, 1994. Emléktábla



Emléktábla a Henter Károly  iskola falán,1997.
A KÖVÍZIG   ajándéka a sepsibodoki iskolának a névadó ünnepségre



A Bodokiak szülőföldjén
Első küldöttség Gyuláról 1997-ben, Sepsibodokon, emléktáblaavatás



A Hírlevél  „Bodoki” külön száma 1999-ben



A Sepsibodokiak első hivatalos látogatása  1999.június 27-30



Második KÖVÍZIG hivatalos látogatás Sepsibodokon 2000



2003 óta a KÖVÍZIG aulájában  lévő domborművön neves elődeink aláírása is látható, 
közöttük Bodoky Mihály és Bodoki Henter Károly  kézjegye is



A Bodoki szökőkút 2004. június 9-én került átadásra a KÖVÍZIG székház előtt



Hivatalos látogatáson a „Bodokiak „másodszor Gyulán 2005.





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



Emléktábla avatás a Bodoky család tiszteletére, Gyula város részéről, 
az OTP falán 

2010. december 21.



Gyulán a Ó-református temetőben a Bodoki sírok gondozása 1999-2014

KÖVÍZIG és a BodokiKVM Baráti Kör



Megalakul a Bodoki Emlékbizottság 2012. 10 hó



A szoborpályázat nyertese Széri-Varga Géza szobrász, 
az agyagminta és a nyertes makett Csobánkán, a művész műhelyében 

2014. januárjában



Bodoki Emlékév, Koszorúzás a Sepsibodoki küldöttséggel
2014-március 29, KÖVÍZIG és a BKVM Baráti Kör

Bodoki Károly sírjánál



Bodoki Emlékév, Emlékülés 2014.márc. 29-
Dr.Erdész Ádám a BMNL igazgatója elődást tart a Bodoki családról



A Bodoki Károly Szobor 2014.márc 29-e óta áll  a KÖVÍZIG 

székháza  előtt

A szobor  avatáson 
dr.Görgényi Ernő gyulai 
polgármester és 
Bak Sándor  
KÖVÍZIG igazgató
mondtak beszédet

A BKVMBK
a szoborral 
az avatáson

Bodoki Károly szobra



Az MHT Békés Megyei Területi Szervezete 2014. május 29-én együtt 
ünnepelt Sepsibodokon a Henter Károly iskolával

Az iskolások gyönyörűen
énekeltek és szavalták el 
Wass Albert: Üzenet haza
című versét

Réti László az MHT BM Területi Szervezet titkára
Istók Judit  igazgatónő
Takács lajos BK t.elnöke 
tartott a koszorúzáson beszédet



Henter Napok és Bicentenárium Sepsibodokon, 2014 június 

Bodoki Henter Károly 
Bicentenáriumi emlékmű 
avatása az iskola udvarán

A KÖVÍZIG küldöttsége 
Bodokon a Polgármesteri 
Hivatal előtt



Bodoki Emlékév Református Egyház által szervezett eseménye 2014



Az utókor  nem  felejt!
(Nem került az előadás  bemutatásra, helyette  poszter  készült.)

5 éves a Baráti Kör, 2014.



VÉGE
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