
Régi szokás volt a nemesi családoknál, hogy a família utolsó fisarjának az elhunyt után befelé fordí-
tották a címert a családi kripta, sírbolt, vagy síremlék homlokzatán. Czobor József elhunyt után azon-
ban erre nem került, kerülhetett sor. A grófot ugyanis – mint ahogy azt fentebb olvashattuk – a mai bu-
dapesti Belvárosi Nagyboldogasszony-fõplébániatemplom kriptájában helyezték örök nyugalomra. Tá-
vol az 1691-ben elhunyt és Holicson (ma a szlovákiai Holíè) nyugvó nagyapjától, Czobor Ádám gróf-
tól, távol az 1728-ban elhunyt és Pozsonyban (ma a szlovákiai Bratislava) eltemetett édesapjától, gróf
Czobor Márktól és még sorolhatnám a máshol eltemetett felmenõit, családtagjait.

Említésre méltó adalék még, hogy az utolsó Czobor gróf sírja, sírfelirata – ha volt is ilyen egyáltalán
– sajnálatos módon ma már nem található meg a templom kriptájában.7

Merényi-Metzger Gábor

Vedres István, „Ns. Magyar Országon
hiteles, és S. K. Szeged Várossának
eskütt Földmérõje”
(Szeged, 1765. szeptember 22.–Szeged, 1830. november 4.)

Ahhoz, hogy a XVIII-XIX. század fordulóján Szeged, az ország második legnagyobb városa elsõ hi-
tes geometrájának sokoldalú, hazája javát szolgáló ténykedését értékelni tudjuk, mindenekelõtt szüksé-
ges az országnak és az említett városának színes kulturális, s gazdasági földabroszát szemrevételez-
nünk.

A töröktõl visszatért területeken nem csupán a felszabadító harcok hagytak pusztulást, hanem a tö-
rök idõk mindenáron maximális haszonra törekvõ gazdálkodása is egyaránt súlyos nyomot hagyott uta-
kon, folyómedreken, eliszaposodott vagy épp a végletekig kizsákmányolt, termõképessége határára jut-
tatott mezõgazdasági földeken. A fölszabadult Kárpát-medencére ráköszönõ új évszázad rendkívül
mozgalmas, az elpusztásodott területeket újjáépítõ és újranépesítõ folyamatokat generált.

A központi hatalom elsõdleges feladatának tekintette az újjáépítésben hasznos kézmûvesek, iparo-
sok és a kultúraközvetítésben szerepet vállaló mûvészek, iskolák, humanista gondolkodók bátorítását,
pártolását. Az újonnan benépesedõ, prosperáló országrész csábító erõként hatott a francia–porosz hábo-
rúkban érintettek számára. Az 1712-ben pusztító árvizet követõ katonai és kamarai építkezések híre is
vonzerõt jelentett.

Szeged környéke a XVIII. században stratégiailag kiemelt térségnek számított azáltal, hogy a Tisza
és a Maros összefolyásánál egyrészt az egyik legfontosabb természetes útvonalat, másrészt a hajóhíd
révén a Maros mentén kelet fele irányuló legjelentõsebb szárazföldi kereskedelmi útvonalat is ellen-
õrizte.

Szeged geopolitikai helyzetébõl következik, hogy a délszláv betelepülõk sem kerülték el Szegedet.
Két jelentõs családot emelünk ki. A dalmát Dugonics család tagja a neves matematikus, paptudós, író,
az elsõ magyar regény szerzõje, Dugonics András. Az 1760 körül horvát földrõl Szeged-Fölsõvárosra
települt szûrszabó, Vedrics György 250 éve, 1765. szeptember 22-én született fia Vedres Istvánként
szerzett hírnevet: Szeged polihisztor geometrájának nagyságát jelzi, hogy szülõvárosa saját Széchenyi-
jeként tiszteli.

Mindketten – mintegy másfél évtized különbséggel – a szegedi piaristáknál folytatták elemi tanul-
mányaik egy részét; életük a késõbbiekben is sokszor találkozott.

II. József fontosnak tartotta, hogy átlátható, pontosan felleltározott, egységesen irányítható legyen
birodalma. Fölvilágosult földmérõkre, építõkre volt szüksége a katonai térképezési munkálatokhoz, az
adókivetés végett a földterületek kataszteri felméréséhez, a magyarországi közutak rossz állapotának, a
folyók szabályozatlanságának megszüntetéséhez és a hatalmas mocsarak lecsapolásához. A földmérõk
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képzésére az uralkodó 1782-ben a Budára telepített egyetem bölcsészeti karán belül megalapította az
Institutum Geometricumot, Európában elsõként egyetemi rangra emelvén a mérnökképzést.

A fiatal Vedres István nyelvek megismerését és a humanista kultúra tanulmányozását követõen az
újonnan alapított Institutum Geometricum alapító évfolyamán kezdte meg mérnöki tanulmányait, ahol
Dugonics András is tanította. 1784-ben kitüntetéses eredménnyel vizsgázott le mennyiségtanból. Két-
évnyi vándorlása alatt a Dunántúlon zajló ármentesítési és egyéb gazdasági építkezésekbe, valamint a
modern mezõgazdasági folyamatokba tekintett bele. Terepen szerzett tapasztalatai birtokában 1786-ban
tette le gyakorlati földméréstan vizsgáját, mely nem csupán a mérnöki oklevelet hozta meg számára,
hanem egyben szülõvárosának, Szegednek a frissen megüresedett földmérõi állását is.1

Szeged Vedres személyében egy valóban európai mûveltségû, a humán és a matematika tudomá-
nyokban egyaránt jártas, a mûvészetek iránt elhivatott, kiemelkedõ tudású, fiatal, mérnöki diplomával
bíró geometrával gazdagodott. Õneki is meg kellett küzdenie elõdjének, Sax geometrának generációs
féltékenységével, aki a városi tanácsnokok által igyekezett irányítása alá vonni a fiatal kollégát.

Az ország területileg második legnagyobb városa bõven nyújtott munkát a hivatása gyakorlásához
ifjonti lendülettel hozzálátó mérnök számára. Különösen igaz ez, amennyiben az elhanyagolt partfalai
által folyton kiöntéssel fenyegetõ Tiszára, Marosra vagy éppen a homokhátság futóhomokjára gondo-
lunk. Az állandó árvízveszély-elhárításon túlmenõen mind a város utcáinak, tereinek kialakításában, a
várostervezésben, mind a mélyedések, csöpörkék feltöltésében egyaránt a korszellem leginkább elõre
mutató eszméit képviselte.

Városépítõ ténykedései közben a tudomány és mûvészet egyéb területei ugyancsak kiemelt hang-
súlyt kaptak. Nem csupán kõbõl, sárból, fából épített, hanem igyekezett az emberek lelkéhez is szólni:
az általa megvalósított színházterem, a Grünn Orbán nyomdája révén terjesztett poézise vagy éppen
egy-egy témát körüljáró tanulmánya által.

Városi hivatalnokként erejét gyakran prédálták azáltal, hogy apró határviták rendezésére kárhoztat-
ták. Õt magát mindig az átfogó, a jövõbe mutató feladatok, hosszú távra szóló megoldások foglalkoztat-
ták. Igaz ez akkor is, amikor másfél évtizednyi huzavona után megbízást kapott a város új székházának
megtervezésére. Különös figyelmet fordított arra, hogy az ne csupán a bürokráciát, hanem a szellemie-
ket is szolgálja azáltal, hogy abban – az országban az elsõk között – álmodja és valósítsa meg a magyar
színjátszás otthonát. Gondolt egyben a fenntarthatóság szempontjaira is, amikor a színháztermen túl
árendába adható vendéglõt is tervezett az épületbe.

A homok legyõzéséhez a leghathatósabb eszköznek az erdõsítést látta.2 1795-ben javaslatot tett a
közlegelõk erdõsítésére; egyrészt a favásárlással kiáramló, tetemes összeget akarta lecsökkenteni, más-
részt a legelõket, szántókat veszélyeztetõ futóhomokot kívánta megkötni. Javaslatára a városi tanács
1799-ben rendeletet fogadott el: „minden házas gazda esztendõnként 100 drb fát az inzsenér által kimu-
tatandó helyen [...] a közjó hasznára ültetni tartozzon”. Jelentõs eredménye volt 1804-ben az erdei tiszt-
tartóság felállítása, ami az ország elsõ erdõhivatalának tekinthetõ.3

A gyakori járványok megelõzésére javaslataiban foglalkozott az utcarendezésekkel, az utak, járdák
kiépítésével, a szennyvízelvezetõ csatornák létesítésével, a csatornázásnak és a posványos területek ki-
szárításának gyakorlati rendezésével. 1817-ben például részletes javaslatot nyújtott be, hogy „Mi mó-
don lehetne a városnak némely utcáit és piacait kövekkel kipadolni, és szép, azonkívül hasznos fákat ül-
tetni, és erdõt is abból szaporítani.”4

Igazi logisztikai gondolkodásról tett tanúságot, amikor nagyszabású tervet készített a Duna–Ti-
sza-csatorna építésére, valamint a tiszántúli hajózható és öntözõcsatorna létesítésére. A holland példá-
kat alapul vevõ, közlekedési és öntözõ célokat szolgáló csatorna-elgondolásait 1805-ben kitûnõ szak-
munkákban ismertette.5 A csatorna torkolatához a szegedi várból monumentális építõi elgondolással ki-
alakítani szándékozott, méreteiben is impozáns Kereskedõi Tárházat képzelt.

Építõi munkáságát több templom, középület és rangos polgárház õrzi napjainkig annak ellenére,
hogy városát az 1879. évi nagy árvíz szinte teljesen elpusztította.
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Szeged elsõ fõmérnöke napi
hivatalán túlmutatva alkotott iga-
zán nagyot és példamutatót, ami-
kor a várostól kibérelt – közel
négyezer holdnyi – tiszai árterü-
leten, saját vállalkozásában ha-
talmas gátak építésével létrehoz-
ta mintagazdaságát, Vedresházát,
a korszerû berendezkedésû és
mûködésû, különbözõ ipari nö-
vényeket termesztõ, agrárkapita-
lista uradalom mintapéldáját.

Még életében munkásságát
számos kül- és belföldi elismerés
kísérte. Azt még megérte, hogy I.
Ferenctõl 1826-ban magyar ne-
mességet, var(a)sányi elõnevet
és Biharban birtokot kapott. A
beiktatáson azonban már csak fia
és unokája vehetett részt.

1830-ban bekövetkezett haláláról az általa is szorgalmazott szegedi kaszinó mint legnagyobb vesz-
teségérõl adott hírt. Életét tömören összegzi sírfelirata:

„E’gyász hantokkal fedetik tekintetes nemes idõsb Vedres István ur tettes Csongrád és több vmegyék
táblabirája, a’ bécsi, és brünni tudományos társaságok tagja, szabad királyi Szeged városa hajdani
földmérõje, végezvén pálya futását érdemekkel teljes életének 65-ikén sz. András hava 4-én 1830. esz-
tendõben.”

Ozsváthné Csegezi Mónika–Ozsváth Gábor Dániel

A köz szolgálatában
Halla Aurél érdi és országos hatókörû tevékenysége

A jogász és közgazdász végzettségû Halla Aurél (1880–
1959) államtitkár sokat tett a Trianon utáni Magyarország gaz-
dasági-kereskedelmi életének fellendítésében. Életpályája, or-
szágos hatókörû, ezen belül érdi vonatkozású tevékenysége ke-
vesek elõtt ismeretes. A következõkben betekintést nyújtok
sokoldalú gyakorlati és teoretikus, szakírói munkásságába – ér-
di visszaemlékezések, levéltári források és saját mûvei tükré-
ben.

Halla Aurél Budapesten született 1880. május 26-án, római
katolikus családban.1 Középiskoláit a székesfehérvári Ciszter-
cita Gimnáziumban végezte, majd visszatért Budapestre. Jogi
tanulmányokat folytatva elõbb ügyvédi pályára készült, aztán a
bíróság szolgálatába lépett. A kereskedelmi és váltótörvény-
széknél volt albíró, majd törvényszéki bíró.2

Az elsõ világháború utolsó évében, 1918-ban berendelték
az Igazságügyminisztériumba, itt különbözõ osztályokban mû-
ködött. 1921-ben a Kereskedelmi Minisztériumban kinevezték
osztálytanácsossá, ahol a törvényelõkészítõ osztály helyettes
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1 Az érdi plébánia anyakönyve szerint.
2 Halla Aurél 1938. október 25-én kelt levele, saját kezûleg összeállított életrajza az Új Idõk Lexikona számára,

MOL, K245, 5. doboz.

Halla Aurél


