
Százötven éve alakult meg 
a Tiszavölgyi Társulat 

A Tisza, a Duna után hazánk legjelentősebb 
folyója. Az Alföldet szeli ketté, igazi nemzeti 
folyónk. A szabályozások előtt völgye minden 
évben, - az év nagyobb részén át - legtöbb-
ször tavasztól, a nyár végéig vízzel volt borít-
va. Hogy nagyrészt hasznavehetetlen meden-
cét megnyerjék a rendszeres földművelés 
számára, a Tiszát szabályozni kellett. E munka 
azonban lassan haladt előre. A múlt század 
második és harmadik évtizedében egy kissé 
elevenebb élet kezdődött a vízszabályozások 
terén. Az 1830. évi tiszai nagy árvíz hatására , a 
Vízi és Építészeti Főigazgatóság Hajózási 
Osztálya 1834. febmár 2-án megbízta Lányi 
Sámuel napidíjas igazgató-mérnököt, a Tisza-
völgy felmérésének megkezdésével. A mun-
kák végzéséhez kijelöltek mellé nyolc beosz-
tott mérnököt és ugyanannyi segédmérnököt 
is. A vízszabályozás megkezdésének előkészí-
téséhez tartozott az is, hogy 1837-ben Vásárhe-
lyi Pált kinevezték a vízügyi szolgálat budai Gr Károlyi György 
központjába, a Vízi és Építészeti Főigazgatósághoz, első hajózási mérnökké, 1841-től 
hajózási felügyelővé. 

Az országban az árvizek tovább növekedtek. Ezek hatására a törvényhozás országos 
választmányt küldött ki, hogy az ország folyóinak körülményeit tanulmányozza, s a 
szabályozásról az országgyűlésnek javaslatot tegyen. A választmány jelentése 1843. 
február 5-én készült el. 

A Tisza-völgy ármentesítésének megkezdését az 1844. és 1845. évi árvizek kártételei 
után, a vármegyék egyre inkább sürgették. József nádor 1845. január 12-én értekezlet-
re hívta az ebben az ügyben érdekelt törvényhatóságok képviselőit, a nagyobb földbir-
tokosokat és a Helytartó Tanács néhány tagját. Még be sem fejezte Lányi a Tisza felmé-
rést, amikor József nádor - az eddigi javaslatokat figyelembe véve - 1845. június 1-én 
Vásárhelyi Pált megbízta a folyó szabályozási tervének elkészítésével. 

Közben a bécsi udvarnál is megértették a vízügyi tevékenység fontosságát. A Hely-
tartó Tanács mellé Közlekedési Bizottságot szerveztek. A bizottság elnökévé a láng-
eszű és vasakaratú gróf Széchenyi Istvánt választották. 1845. augusztus 16-án Széche-
nyit kinevezték a Közlekedési Bizottság elnökévé (királyi biztosnak), s így ráhárult a 
Tisza és mellékfolyóinak szabályozási feladata. 

1845- szeptember 27. - október 17. közötti társulati szervező útján Széchenyi vé-
gigutazta a Tisza-mellékét. Sok helyen megfordult, buzdított, tárgyalt, barátokat szer-
zett a Tisza szabályozás ügyének. Visszatérve Pestre, sietett jelentést tenni tapasztalata-
iról a nádornak, elgondolásait kifejtő röpiratát, az Eszmetöredékek, különösen a 
Tiszavölgy rendezését illetőleg címmel. Ezt kinyomtatva, megküldte az összes érdekelt-
nek. A Tiszavölgyi Társulat alakuló ülését 1846. január 19-re hívta össze Pestre a 
Károlyi-palotába. A palotát mai fonnájában gróf Károlyi György, Károlyi Antal unokája 
terveztette 1832-ben, az egyik forrás szerint először Pollack Mihállyal, majd Anton Pius 
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Riegl bécsi építésszel. A kivitelezést Hofrichter József vállalta el, aki azonban 1835-ben 
meghalt. A munkát 1840-ben Koch Henrik fejezte be. Az 1838-as nagy pesti árvíz 
idején Wesselényi Miklós - az „árvízi hajós" - a palota emeleti nagytermében 200 
hajléktalant helyezett el, akikről a gróf és a felesége gondoskodott. Az ünnepélyes 
házavatás 1841-ben tartották. Az építkezés egyik érdekessége, hogy abban mestere 
Koch Henrik ajánlására az ifjú Ybl Miklós is részt vett. 

Noha a Károlyi-palotát többször is átalakították, mai U alakú formáját már az 1840-
ben befejezett átépítésekor megkapta. Ekkor alakult ki az egyszerű tagolású klasszicis-
ta homlokzat, amelynek tengelyében hármas kapuzat áll; a két gyalogkapu között 
behajtó a kocsik számára. A szép kapucsarnokot dór oszlopok három hajóra osztják. 
Az épület homlokzatán a kapuk fölötti széles vasrácsos erkély oromzatán a Károlyi 
család címerét - Kleiber József munkáját - helyezték el. 

Széchenyi István kezdeményezésére több országos jelentőségű mozgalom indult 
ezen épületből. Itt tárgyaltak az árvíz sújtotta Pest felépítéséről, itt alakult meg az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület, a Lánchíd-társulat és a tanácskozás másnapján, 
1846. január 20-án a Tiszavölgyi Társulat. 

A Tiszavölgyi-Társulat megalakulásán az addig megalakult, vagy alakulóban lévő 15 
tiszamenti társulat küldöttei vettek részt. A Társulat elnökévé gr. Széchenyi István 
indítványára gr. Károlyi Györgyöt választották. 

Gróf Károlyi György Bécsben született 1802. március 28-án, de Pesten nevelkedett. 
Egy ideig a császári seregben szolgált. Széchenyi ezredtársa, barátja, több nyugat-
európai úton kísérője volt. 1825-ben részt vett a MTA megalapításában. 1830 körül a 
refonnmozgalom támogatója volt Szatmár vármegyében. 1838-ban a fővárosi árvízi 
bizottságban vett részt. 1839-ben Csongrád vármegye főispáni helytartója volt. 1841-
ben Békés vármegye főispánja lett. 1842-ben a Maros-szabályozási munkák királyi 
biztosi feladatát is ellátta. 

Gróf Károlyi Györgyöt 1845. december 7-én Gyulán a Körös-szabályozási Társulat 
elnökéül választották, így a Tiszavölgyi Társulati megválasztása után a korábbi elnöki 
választásról lemondott. Károlyit 1848-ban újra Szatmár vármegye főispánjának nevez-
ték ki, majd országgyűlési képviselőnek választották. A szabadságharc bukása után 
rövid időre elítélték, és csak nagy összegű pénzbírság után nyerhette vissza szabadsá-
gát és menthette meg elkobzástól birtokait. 1867 után ismét Szatmár vármegye főispán-
ja volt, majd koronaőr, főudvarmester. 

A Tiszavölgyi Társulat megalakuláskor megválasztotta központi választmányát és 
vezetőségét. Műszaki igazgatóvá Vásárhelyi Pált jelölték ki és megbízták a Tisza szabá-
lyozási tervének kidolgozásával. Az érdekeltek, a Széchenyi által megfogalmazott 
Szerződvényben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a rájuk származó előnyök arányá-
ban részt vállalnak a költségek fedezéséből és az esedékes pénzösszegeket pontosan 
befizetik a Tiszavölgyi Társulat pénztárába. 

Ezután Vásárhelyi Pál éjt nappallá téve dolgozott a Tisza szabályozási terv elkészíté-
sén, a benyújtott elfogadott, de részleteiben kidolgozandó Előleges javaslata alapján. 

Gőg Imre 
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