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Elek Andrásné–Komiszár Dénes
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény 
régi arcképcsarnoka

A Felső-Tisza-vidékén 1948-ig (az államosításig) öt nagyobb és három kisebb vízsza-
bályozó társulat működött; úgymint a Bereg megyei Vízszabályozó és Árvízmentesítő 
Társulat (1846), Felső-Szabolcsi Tiszai Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat 
(1846), Nyírvíz Szabályozó Társulat (1879), Ecsedi-láp Lecsapoló és Szamosbalparti 
Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat (1894), Tisza-Szamosközi Ármentesítő 
és Belvízszabályozó Társulat (1914).

1921-ben – Trianon után – a volt Szatmárnémeti Folyammérnöki Hivatal terüle-
tének Magyarországon maradt részén Nyíregyháza székhellyel új hivatalt létesítettek 
Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatal megnevezéssel.

Vízgazdálkodási Körzetek, Kultúrmérnöki és Belvízrendezési Hivatalok, Fo-
lyammérnöki Kirendeltségek alakultak, melyek 1953-ig a Vízügyi Igazgatóságok 
létrejöttéig működtek.

1953. október 1-jén a Minisztertanács a vízügyi feladatok egységes irányítása 
érdekében létrehozta az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, mely közvetlenül a Mi-
nisztertanácsnak lett alárendelve. Az országban először tizenegy, később tizenkét 
vízügyi igazgatóságot szerveztek. Ezzel párhuzamosan, ugyancsak 1953. október 
1-jén alakult meg a Nyíregyházi Vízügyi Igazgatóság – az Árvédelmi- és Folyam-
szabályozási Hivatal és a Kultúrmérnöki és Belvízrendező Hivatal összevonása 
kapcsán. Székhelye Nyíregyházán, a Nyírvíz-palotában volt. Első igazgató-főmér-
nöke Zboray Károly. 

1955-ben alakultak meg a szakaszmérnökségek. Kezdetben hat, a későbbiekben 
három szakaszmérnökség a központban, hat osztály és egy önálló csoport, vala-
mint a gépüzem működött. Első lépésként megkezdték a meglévő szivattyútelepek 
felújítását, és a belvízcsatornákat 3 kategóriába sorolták. 1959-ben az Igazgatóság 
megnevezése „Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság”-ra változott.

A ’60-as évek igen jelentősek voltak az Igazgatóság életében. Felépült a székház, 
és a Nyírvíz-palotából a műszaki állomány átköltözött. Megjelent a Felső-Tisza 
Híradó, 1962-ben az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájegységi múzeumok léte-
sítését rendelte el. A Nyíregyházi Vízügyi Igazgatóság vezetése azonnal reagált, és 
megkezdődött a Történeti Gyűjtemény kialakítása; a Nyírvíz-palotában létrehoztak 
egy „múzeumi szobát”. Összegyűjtötték a Nyírvíz-palota padlásán tárolt társulati 
elnökök, igazgatók – még megmaradt – festett portréit, és ezeket restauráltatták.
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Felvették a kapcsolatot a „nagy vizesek” utódaival, örököseivel, akiktől élet-
rajzi adatokat, személyes használati tárgyakat, fotókat, eszközöket sikerült 
begyűjteni.

A folyók szabályozása, a pangó vizek levezetése, a lápok lecsapolása évszázad-
okon át tartó munka volt. Ennek a munkának írásos és tárgyi eszközeit gyűjtötte 
össze a vízügyi ágazat, és gyűjtötte azoknak a hazafi aknak életrajzi dokumentumait, 
akiknek nagy szerepe volt a vízi munkálatok elvégzésében. Akik pénzt és fáradsá-
got nem kímélve szövetkeztek a magyar nép életkörülményeinek javítására. Széles 
körben tájékoztatták a dolgozókat a gyűjtőmunka fontosságáról. Ennek kapcsán 
sok régi eszköz és tárgy került a Gyűjteménybe.

1966-tól megkezdődött az összegyűjtött anyag leltárba vétele, tervek, irattári 
anyagok szakszerű feldolgozása, a meglévő fotók archiválása. A munka tíz éven 
keresztül folyt. Ekkor egy rossz vezetői döntés alapján megszüntették a Gyűjtemény 
kezelését. Utána tíz évig porosodott az anyag a Nyírvíz-palotában. Sajnos, ekkor 
tűnt el gróf Lónyay Menyhért térdképe is. A gyűjtemény csak 1986-ban került 
újra megfelelő kezekbe.

1989-től 1994-ig a Jósa András Múzeumban „A Felső-Tisza-vidék vízügyi múltja” 
címmel rendeztek kiállítást a Gyűjtemény anyagából. 1988-tól – jelenlegi helyén 
– Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond utca 48. szám alatt kapott helyet a Gyűjtemény. 
Működési engedélyt 1989. március 31-én nyert.

Az évtizedek alatt összegyűlt anyag – a vízügyi múlt megannyi emléke – nagy 
meglepetést okoz az idelátogatóknak. Szakdolgozatokhoz, disszertációkhoz, külön-
böző témájú kutatásokhoz talál itt forrásanyagot az érdeklődő. Életrajzi anyagok, 
tanulmányok, monográfi ák, tervek, térképek, diagrammok állnak a kutatók rendel-
kezésére. Csupán a múlt emlékei iránt érdeklődő is láthat szép tárgyakat, képeket, 
portrékat, mely gyönyörűsűgére szolgál. Tudatosan gyűjtjük az utókor számára a 
vízügyi témájú dokumentumokat. A mai valóság holnap történelem lesz.1

Jelen tanulmányunkat a Nyírvíz Szabályozó Társulat nagynevű igazgató fő-
mérnökének, Szeszich Lajos halálának centenáriuma alkalmából mindazon elő-
deinknek emlékére állítottuk össze, akik sokat fáradoztak azon, hogy a folyók ne 
okozzanak károkat a megyében élők számára.

Voltak köztük főispánok is, akiknek gyűjteményünkben megtalálható portréi 
duplumokban készültek megrendelésre egykoron; nemcsak a megyeháza közgyűlési 
termében, hanem a kaszinó, az egyházi tanácstermek, vagy épp a vízügyi társulatok 
közgyűlési termében néztek le a döntéshozókra. Az 1945 utáni politikai változások 
nyomán ezek a festmények szinte kivétel nélkül mind elpusztultak.2 A Vízügyi 
Történeti Gyűjtemény szerencsésnek mondhatja magát, hogy annyi viszontagság 
után – néhány képet leszámítva – portrégalériája átvészelte a történelem viharait 
a „felszabadulás” után.

A következőkben közöljük a festményeken ábrázolt neves személyek életrajzát 
és az őket ábrázoló porték adatait: 

1. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény, Nyíregyháza. Készült a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma támogatásával, 2000-ben. Szerkesztette: Elek Andrásné ny. főmunkatárs. Start Nyírségi 
Nyomda.

2. Erről bővebben ld. Komiszár Dénes: 1945 előtti festmények, szobrok a megyeházán. Szabocs-Szatmár-
Beregi Szemle, 2006/1. 39–65.
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Almási Almássy István (Mándok, 1834–Dombrád, 
1899. augusztus 10.).

Apja Almássy István evangélikus lelkész.
A Felsőszabolcsi Tiszai Ármentesítő és Belvíz-

levezető Társulat 1860-ban mérnöknek, 1888-
ban igazgató főmérnöknek választotta meg, mely 
munkakörben 1898-ig – nyugdíjba vonulásáig 
– dolgozott.

Eredményesen működött közre a Tisza-szabá-
lyozás és belvízszabályozás munkáiban. Működése 
alatt épült ki a Társulat tiszai töltésrendszere, a 
belvízcsatornák nagy része, a tiszaberceli szivattyú-
telep és zsilip, amely ma ipartörténeti műemlék.

A m. kir. földművelésügyi miniszter 1897–1899. 
évekre a Vízügyi Műszaki Tanács másodalelnökévé 
nevezte ki. Vármegyei bizottsági tag 1898-ig, és tag-
ja a Tiszavölgyi Társulat Központi Bizottságának.

Az Ezredéves Országos Kiállítás körül szerzett 
kiváló érdemeinek elismeréséül – mint „a felső-
szabolcsi tiszai ármentesítő társulat igazgatójának” 
– I. Ferenc József császár és király magyar királyi 
tanácsosi címet adományozott részére díjmentesen 1897-ben.3 A Társulat a kiál-
lításon való eredményes részvételéért bronzérmet nyert.

A millennium alkalmából – Virág László szakaszmérnökkel – megírta a Társulat 
történetét.4

Cserneki és tarkeöi gróf Dessewffy Aurél 
(Auri) Lajos Emil (Újszász, Pest vármegye, 
1903. július 24–Curitiba, Brazília, 1975. 
november 28.) hitbizományos, dipl. mező-
gazdász. Grófi  rangját a M. Kir. BM 128 
729/1915. szám alatt igazolta.

Apja gróf Dessewffy Emil (1873–1935) 
főrendiházi tag, országgyűlési képvise-
lő, anyja: Batthyány Emanuella grófnő 
(1883–1964) császári és királyi palotahölgy. 
Preuss-Krawarnban, Sziléziában, 1925. 
július 23-án vezette oltár elé Henckel-
Donnersmark Valéria grófnőt (*Katscher, 
1905. augusztus 22. †?), gróf Henckel-
Donnersmark Edgár és waldsteini és thali 
Windisch-Graetz Karolina hercegnő leá-
nyát, akitől két fi a született: Aurél (Auri) 
és János (Hansi).5

3. Nyírvidék, 1897. január 3. (1. szám) 
4. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
5. Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. II. kötet. Budapest, 

1993. 300.

Ismeretlen festő: gr. Dessewffy Aurél 

Ferentzy Mártha: 
Almássy István
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Középiskoláit Budapesten végezte, majd a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági 
Akadémián nyert diplomát.

1938-tól elnöke volt a Kelet-Nyírvíz Lecsapoló Társulatnak, mely tisztségéről 
1941. november 6-án mondott le. A Kelet-Nyírvíz Lecsapoló Társulat 1908-ban 
alakult Nagykárolyban, majd 1918–1945-ig Nyírbátorban működött tovább.6 A 
hatalmas Dessewffy-hitbizomány utolsó majoreszkója. 1947-ben Brazíliába emig-
rált, ahol a magyar kolónia egyik kiemelkedő alakja volt.

Gyermekkori pasztell arcképe a Vízügyi Történeti Gyűjteményben található. 

Elek Pál
Ártéri nagybirtokos, a Felsőszabolcsi Tiszai 

Ármentesítő és Belvízelvezető Társulat alelnö-
ke volt 1854–1874 között. 

Működése alatt épült meg a Belfő-csator-
na 53 km hosszban, mely a Felső-szabolcsi 
belvizek összegyűjtését és a Tiszába történő 
bevezetését oldotta meg. Elkészült huszonkét 
nagyobb mellékcsatorna és két tölgyfazsilip. 
Továbbá a tiszai töltések építése és magasítása 
terén is jelentősen munkálkodott.7

Báró Feilitzsch Berthold (Törökkanizsa, 
Torontál vármegye, 1867. július 15–Unter-
hartmannsreuth, NSZK, 1949. november 1.) a 
századforduló szabolcsi főispánja, a középkori 
lovagi erények nemes megtestesítője volt.

Apja Feilitzsch Feodor cs. és kir. lovas-
kapitány, anyja 
Lukáts Frideri-
ka. A család un-
terhartmanns-
reuth-i ágából 

származott. Családja evangélikus vallású, ősi frank 
eredetű volt, amely önálló nemzetségként a Karolin-
gok korában kezdte meg fokozatos nyugatról keletre 
húzódását. Később így emlékezett apjára: „[Atyám-
nak] Nyelvtehetsége nem volt, a magyar nyelvet 
elsajátítani nem tudta. De szigorúan őrködött felette, 
hogy fi ai magyar iskolákban és magyar szellemben 
neveltessenek.” Ahogy a Feilitzsch-család esete – és 
még inkább Berthold későbbi élete – is mutatja, a 
Habsburg-hűség, az osztrákbarátság és a hű magyar-
ság egyáltalán nem voltak összeegyeztethetetlenek.

Nagy hatással volt rá vívómestere, Matinengó Nán-
dor, „aki nemcsak vívni tanított meg, hanem lovagias 
szellemet is oltott belém” – írta emlékirataiban.

6. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
7. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.

Zahorai János: Elek Pál

Báró Feilitzsch Berthold 
elpusztult portréja
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Középiskoláit és a jogakadémiát Pozsonyban végezte el, 1889-ben mint köz-
igazgatási gyakornok Torontál vármegye szolgálatába lépett. 1889-ben aljegyzővé 
választották. Ettől kezdve gyorsan haladt előre. 1892-ben II. aljegyző, 1893-ban I. 
aljegyző, 1895-ben főjegyző lett, 1897 áprilisában Szabolcs vármegye főispánjává 
nevezték ki.

Kolozsvárott, 1893-ban vette feleségül Bánffy Alice bárónőt, Bánffy Dezső mi-
niszterelnök leányát.

A megyei millenniumi ünnepségek az ő főispánsága alatt valósultak meg; törté-
nelmi jelentőségű helyeink emlékoszlopokkal való megjelölése, a Bessenyei-szobor 
felállítása, a nyíregyházi „Erzsébet” közkórház felépítése, a Szabolcs vármegyei 
múzeum fölavatása. A vármegye közlekedési viszonyainak rendezése, az 1898-as 
agrárszocialista megmozdulások megfékezése, és az azt előidéző viszonyoknak eny-
hítése és szanálása fűződik nevéhez. A Bessenyei Társaság alapító elnöke volt.

Szabolcsi főispáni tisztéből való felmentésekor kapta meg a királytól a Lipót 
Rend lovagkeresztjét. 

A Trianon utáni Csonka-Bihar (1927–1929) és Békés vármegyék főispánja 
(1929–1931). A hazánkban megalakuló protestáns Johannita Rend magyarországi 
csoportjának első kommendátora. Horthy Miklós kormányzót ő öltöztette be lovag-
nak. Ekkora megtiszteletés nem sokaknak jutott osztályrészül.

A Magyar Közösség parancsnoka, a Magyar Vöröskereszt Egylet főgondnoka, 
az Etelközi Szövetség (EX) Titkos Társaság elnöke, a MOVE társelnöke, az Ország-
gyűlés Felsőházának alelnöke volt.

Múlhatatlan érdemei közé tartozik a megyei árvízvédelmi munkálatok kormány-
biztosként való irányítása. Amikor kinevezték erre a tisztségre, a Samassa-temp-
lomban kérte az Istent, hogy adjon ehhez neki erőt. Visszaemlékezéseiben jegyezte 
fel ezeket a szép gondolatokat.

A két világháború közötti időszakban a legnagyobb konzervatív szellemi te-
kintélynek örvendett, véleményére, nézeteire az akkori Magyarországon minden 
mérvadó politikai, politikai jellegű ideológiai szer-
vezet adott.

Arcképét megörökítették a megyeháza közgyűlé-
si terme számára, amelyet 1945 után pusztítottak 
el. Somogyi Sándor megyénkbeli szobrászművész 
– köszönetképpen, hogy Jósa András javaslatára 
felkarolta az ifjú tehetséget – mellszobrát is elké-
szítette. Mára csak Jósa szobra maradt meg…
1944-ben a felsőház és az országgyűlés megma-
radt képviselőivel Németországba menekült, hogy 
az emigrációban megszervezzék a magyarság kép-
viseletét. Számkivetettségének körülményeiről írt 
regényt Nyírő József „Íme, az emberek!” címmel. 
A münchenreuth-i családi kriptában helyezték 
örök nyugalomra. 

Gaál Elek (Batiz, 1828–Balkány, 1918. december 21.).
Földbirtokos. Gazdasági akadémiát végzett.
A Nyírvíz Társulat megalakulásától (1879) részt 

vett a társulat ügyeinek intézésében. 1895-ben a Zahorai János: Gaál Elek
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Társulat alelnökévé választotta. 1902-től 1908-ig a Társulat elnöke. Elnöksége 
idején nyert megoldást a Nyírvíz Társulat és a Felsőszabolcsi Társulat elhatáro-
lásának kérdése.

1908 őszén mondott le az elnöki tisztségről. Érdemei elismeréséül a Társulat 
1911. október 24-i őszi rendes közgyűlésén örökös tiszteletbeli elnökké választot-
ta. Portréjának megfestéséről a Társulat 1901. november 7-i választmányi ülésén 
határozott.

A nyíregyházi Általános Takarékpénztárban is tevékenykedett, majd az ő 
elnöklete alatt alakult 1897-ben a takarékpénztár Balkányban 60 000 korona 
alaptőkével.8

Hrabovai Hrabovszky Rudolf (1823–Kisvárda, 
1897. május 26.)

1848–49-ben honvéd főhadnagyként szolgált a 
10. önkéntes zászlóaljban. Jogi diplomát szerzett 
és gróf Forgách László mándoki uradalmi ügyé-
szeként tevékenykedett.

Közéleti tevékenysége igen széleskörű volt. 
Kisvárdán városi képviselő, a helybeli közbirto-
kosság elnöke, vármegyei bizottsági tag.

A Felsőszabolcsi Tiszai Ármentesítő és Belvízle-
vezető Társulat alelnöke, illetve választmányi elnö-
ke 1885-1888 között. Ebben az időszakban végezte 
el a Társulat a Lónyay-főcsatorna iszaptalanítását 
Berkesztől Kékig 10 km hosszban, továbbá part-
védőműveket építettek a Tiszán Tiszabercelnél, 
D o m b r á d n á l , 
Tiszakanyárnál és 
Fényeslitkénél.

A Kisvárdai 
Takarékpénztár 
1869-ben alakult, 

melynek alapító elnöke, a Kisvárdai Kaszinó választ-
mányi tagja, valamint Szabolcs vármegye törvény-
hatósági tagja.9

Nagykárolyi gróf Károlyi Tibor (Pozsony, 1843. 
szeptember 26–Abbázia, 1904. április 5.) földbirto-
kos, valóságos belső titkos tanácsos, 1898-1900 kö-
zött a főrendiház elnöke, országgyűlési képviselő.

Apja gróf Károlyi György (1802–1877) császári és 
királyi kamarás, anyja Zichy Karolina grófnő (1818–
1903). Budapesten, 1868. június 9-én vette feleségül 
Degenfeld-Schomburg Emma grófnőt (1844–1901), 
akitől négy gyermeke született: Gabriella, Gyula (a 
későbbi miniszterelnök), Imre és Antal.10

 8. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
 9. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
10. Gudenus J. i. m. 34–39. 

Zahorai János: 
Hrabovszky Rudolf

Zahorai János: 
gróf Károlyi Tibor
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Jogi egyetemet végzett. A  Tiszavölgyi  Társulat  Központi  Bizottság  tagja 1896-tól. A 
Nyírvíz Szabályozó Társulat elnöke 1879–1882, majd 1895–1902-ig.11

Az Ecsedi-láp lecsapoló és Szamos balparti Ármentesítő és Belvízszabályozó 
Társulatot 1894-ben, Nagykárolyban alakította meg, annak elnökévé választották. 
1901-ben lemondott, örökös díszelnökké választották.

Az Ecsedi-láp lecsapolásával elévülhetetlen érdemeket szerzett.12

A Társulat az olcsvai szivattyútelepet „Tibor-telepnek” nevezte el, munkássá-
gának elismeréséül. A betonba ágyazott színes mozaiktáblát a szivattyútelep tiszti 
lakásán helyezték el 1908-ban, ma a Vízügyi Történeti Gyűjteményben látható.

A Nyírvíz Társulat megfesttette arcképét 1902-ben, amely a közgyűlési terem-
ben nyert elhelyezést. A portrét Benczúr Gyula térdképe nyomán Zahorai János 
festette meg.

Kaplonyban, a családi sírboltban nyugszik.

Kövessy Győző (Csongrád, 1861–Budapest, 1938. 
december 15.).

Elemi iskoláit Csongrádon, a főreáliskolát Sze-
geden végezte. 1888-ban szerzett mérnöki diplomát 
a Magyar Királyi József Műegyetemen.

Műszaki tevékenységét Szegeden kezdte, majd 
1885-től a Pancsova–Kubini Ármentesítő és Belvíz-
szabályozó Társulatnál ártérfejlesztési munkákat 
végzett.

1887-től Budapesten, a Magyar Északkeleti 
Vasút Pályafenntartási Vezérfelügyelőségnél dol-
gozott.

1890-ben lépett a Szatmárnémeti Folyammérnö-
ki Hivatal szolgálatába, ahol mérnök, majd királyi 
főmérnök, 1913–1920-ig a hivatal vezetője.

1892-ben kapott megbízást az Ecsedi-láp lecsa-
polásának és a Szamos balparti árvédelmi töltés 
terveinek elkészítésére. A tervezéssel 1894 elejére 
elkészült, ekkor elkezdte megszervezni az érde-
keltek között az Ecsedi-láp Társulatot, mely ez év 
augusztusában megalakult.

Megbízást kapott a Maros-folyó hajózhatóvá tételét célzó munkálatok terve-
zésére, majd elkészítette a Tisza-Szamosköz vízrendezési tervét, mellyel Kvassay 
Jenő bízta meg.

Az 1913-ban a Tiszán, a Szamoson és a Túron levonult rendkívüli árvíz kataszt-
rofális helyzetet teremtett a Tisza-Szamosközben. Ekkor Kövessy a nagybirtokosok 
többségét meggyőzte a társulat alakításáról. 1914-ben megalakult a Tisza–Szamos-
közi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat.

1920-tól a Sátoraljaújhelyi Folyammérnöki Hivatal vezetője, majd megszervezte 
a Nyíregyházi Folyammérnöki Hivatalt és ettől kezdve ennek felügyelői teendőit 
látta el.

11. A Tiszavölgyi Társulat közgyűlési jelentése, 1896. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
12. Péchy László: Az Ecsedi-láp szabályozásának története Trianonig (1784–1923). In: Magyar városok és 

vármegyék monográfi ája XXVIII. köt.: Szatmár, Ugocsa és Bereg k.e.e. vármegyék, Bp., 1939. 188.

Gy. Némay Ferenc: 
Kövessy Győző
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1926-ban – 64 éves korában – vonult nyugdíjba, mint miniszteri tanácsos. Ekkor 
a földművelésügyi miniszter kinevezte a Tisza-Szamosközi Társulat élére miniszteri 
biztosnak. E minőségében kidolgozta a társulati vízrendezés részletes kiviteli terveit. 
Sikerült a társulat részére 6 millió pengő államsegélyt kieszközölnie.

Irányítása alatt elvégezték a Túr szabályozását, megépült a Túr-csatorna, a 
sonkádi osztómű és a Túr torkolati bukógát. 1935 év végére a Tisza-Szamosköz 
vízrendezésének legfontosabb vízi létesítményei elkészültek.

1936 nyarán a földművelésügyi miniszter felmentette miniszteri biztosi teendői 
alól. Ezt követően – a társulat közgyűlése – érdemei elismeréséül róla nevezte el 
a fő belvízgyűjtőként funkcionáló régi Túr-medernek a tiszai árvédelmi töltés ke-
reszteződésénél létesült torkolati művel egybeépített nagy zsilipet.

Élete utolsó éveiben a Szatmárnémeti Folyammérnöki Hivatal 1860-tól végre-
hajtott vízi munkálatainak monográfi áját dolgozta fel.

Munkás életének hirtelen bekövetkezett halála vetett véget.13

Kisfaludi Liptay Béla (Jéke, 1857. június 25–uo., 
1932. december 8.) m. kir. gazdasági főtanácsos, 
felsőházi tag, földbirtokos, híres lótenyésztő. 

Apja Liptay Károly képviselő, anyja Horváth Ka-
rolina bárónő. Drankóczy Lenkével kötött házassá-
got. Két gyermekük született: László és Elza.

Iskolai tanulmányait a kassai premontreieknél, 
a kalksburgi jezsuitáknál és Budapesten végezte, 
ahol államtudományi vizsgát tett, majd visszatért 
gazdálkodni jékei birtokára.

A politikus Liptay már Jékén bekapcsolódott a 
közéletbe, két évtizedig volt a falu bírája és tagja 
a képviselő testületnek. Képzettsége és tehetsége 
alapozta meg azt, hogy a vármegyei törvényha-
tóság munkájába is részt vegyen. 1910-ben a 
kisvárdai kerületben országgyűlési képviselőnek 
választották.14 Kisvárdán megalapította a Gazda-
kört, 1914-ben megkapta a Kisvárda díszpolgára 
címet, a településért tett érdemei elismeréséül. 
Neki köszönhető, hogy 1911-ben Kisvárdán meg-
nyílt a gimnázium, s szerepe volt abban is, hogy a lányoknak szintén ekkortól az 
állami polgári leányiskola kínálhatta a tanulási lehetőséget. 1912-ben a gimnázium 
közelében a vasútnál a Hármasúti megálló, az ún. Kisállomás. „kijárása” is az ő 
nevéhez fűződik. Mindezen tettei miatt a település vezetői 1914-ben indokoltnak 
találták Liptay Béla kitüntetését. A díszes iratot Dávidházy Kálmán debreceni 
kalligráfus készítette el, s február 28-án adta át egy népes küldöttség Budapesten. 
A díszoklevél szövege: „Kisvárda közönsége a kerület országgyűlési képviselőjének, 
a község mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi érdekei felkarolásáért, s különösen a 
tanügy terén az állami főgimnázium létesítése körül önzetlenül kifejtett fáradhatatlan 
munkásságáért, őszinte köszönettel és soha el nem muló hálával tartozik.

13. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
14. Liptay Béla. Néző István: Országgyűlési képviselők a kisvárdai kerületben 1844–1944 között. Szabocs-

Szatmár-Beregi Szemle, 1998/4. 528–530.

Glatz Oszkár: Liptay Béla
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Eme sokoldalu és közhasznu munkásságának elismeréséül s a mindenkor 
érzett tiszteletnek és ragaszkodásnak kifejezése gyanánt nagyságos Liptay Béla 
urat, a község képviselőtestülete, az 1914. évi január hó 25-ik napján tartott 
közgyűlésébeben 33/1914. Kgy. Szám alatt hozott egyhangu határozatával, a közön-
ség osztatlan óhajának megfelelve, Kisvárda község díszpolgáráva választotta.”15

A Tisza–Dunavölgyi Társulatnak a tiszai érdekeltségből választott alelnöke 
és a Felsőszabolcsi Tiszai Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat elnöke volt 
1919–1932 között.

Elhalálozása alkalmából a Tisza-Dunavölgyi Társulat Központi Bizottsága 1932. 
évi december 20-án kelt jegyzőkönyvéből az alábbiakat olvashatjuk: „Liptay Béla 
elhalálozásával a hazai vízügyek szolgálatát igen súlyos csapás érte. Ő ugyanis már 
a század első éveitől kezdve élénken vett részt a Felsőszabolcsi Tiszai ármentesítő 
társulat ügyeinek intézésében. Előbb, mint az akkor miniszteri biztosság alatt álló 
társulatnál szervezett véleményező bizottság tagja, majd elnöke. A vidéki társulat 
ügyeinek intézése körül tanúsított nagy hozzáértése és fáradhatatlan buzgalma 
indította a Tisza és Duna völgyében működő társulatok érdekeltségét arra, hogy Őt 
1922-ben még a Tiszavölgyi Társulat, majd 1924-ben a Tisza-Dunavölgyi Társulat 
központi bizottságának tagjává, majd 1930-ban alelnökévé választotta.”16

Jékén a családi sírboltba temették.
Gyűjteményünk igazi kincse Liptay Béla olajportréja.

Deteki és tengerfalvi Meczner Gyula (Makkos-
hotyka, 1842. március 12–Sátoraljaújhely, 1918. 
július 29.).

Elemi iskoláit Sárospatakon végezte és jogi dip-
lomát is ott szerzett. Tanulmányainak befejezése 
után ügyvéd, bíró. Jogot végzett, országgyűlési 
képviselő, Zemplén vármegye főispánja.

A Tiszavölgyi Társulat Központi Bizottságának 
és Kataszteri Albizottságnak tagja.

A Beregmegyei Vízszabályozó és Ármentesítő 
Társulatnál 1883–1892-ig elnöki jogi hatáskört 
töltött be.

Az 1879-ben Nyíregyházán megalakult Nyírvíz 
Szabályozó Társulathoz 1882-szeptember 30-án 
kormánybiztosnak nevezte ki a közmunka és 
közlekedésügyi miniszter.

Tizenkét és fél éves működése alatt a Társulat 
750 km csatornahálózatot épített, elvégezték a 
Lónyay-főcsatorna iszapkiemelését és töltéseme-
lési munkáit.17

„Meczner Gyula, a Nyirvizszabályozó társulat kormánybiztosa, a nyirvizi ártér 
haszonarányi osztályozását foganatositó küldöttség elnökéül Nyiri Jánost, tagjaiul 
pedig Gál Eleket, Bleuer Bélát, Csajkos Miklóst, Zoltán Ödönt nevezte ki.”18

15. A községházáról. Felsőszabolcsi Hírlap, 1914. (5. szám) 3.
16. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
17. Nyírvíz Szabályozó Társulati jegyzőkönyvek. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára. 
18. Nyírvidék, 1890. április 27. (17. szám)

Zahorai János: Meczner Gyula
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I. Ferenc József császár és király kiváló munkája elismeréseként Meczner Gyula 
kormánybiztosnak az Osztrák Császári Vaskorona Rend III. osztályát adományozta 
1892-ben.19 

1895. március 28-án megtartott közgyűlésen búcsúztatták el a Társulattól 
érdemeinek méltatása mellett.

Makkoshotykán, a családi kriptában van  eltemetve, amely jelenleg római ka-
tolikus kápolna.

Felsőkubinyi Meskó László (Nyíregyháza, 1851. 
szeptember 23–Budapest, 1922. július 22.) dr. 
jur., az utolsó dualista szabolcsi főispán.

Apja Meskó Pál városi főorvos, anyja az örmény 
származású Bölke Matild. A Meskó-család ún. 
Piszarovje-ágából származott.20

A gimnáziumot szülővárosában és Eperjesen, 
jogi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte, 
ezután nagyobb utazást tett Olasz-, Franciaor-
szágban és Svájcban. 1877-ben jogi doktori és 
ügyvédi oklevelet szerzett. Nyíregyházán ügyvédi 
irodát nyitott. 

Katonai kötelezettségének eleget téve, mint 
tartalékos hadnagy Bienerth altábornagy főha-
diszállásán részt vett a boszniai hadjáratban, 
melynek befejeztével főhadnaggyá léptették elő és 
áthelyezték az 5. honvéd huszárezredhez. 

Nyíregyháza 1878-ban városi tisztiügyésszé vá-
lasztotta meg és ezen állását 1892-ig megtartotta. 
1892. november 24-én házában hunyt el rokona, 
Irányi Dániel. Ezt emléktábla örökíti meg a közelmúltban lebontott háza helyén 
épült társasház cukrászdájának falán. Irányi halála után Békés város függetlenségi 
programmal a képviselőházba küldte, ahol pártja megbízásából többször kifejtette 
annak álláspontját. 

1892-ben és 1896-ban Békés város függetlenségi párti országgyűlési képviselője. 
1905-től 1917-ig Nyíregyházát képviselte 48-as és függetlenségi programmal. 1907-től 
1909-ig államtitkár volt az Igazságügyi Minisztériumban. 1909-ben a 48-as és Füg-
getlenségi Párt elnökévé, majd lemondása után tiszteletbeli elnökévé választotta.

A vármegye, valamint az evangélikus egyház bizalmából több előkelő tisztséget 
töltött be: a tiszai evangélikus egyházkerület egyik főjegyzője, majd egyik ügyésze, 
a nyíregyházi evangélikus gimnázium felügyelője, a nyíregyházi takarékpénztár 
igazgatóságának helyettes elnöke, a nyíregyházi kaszinó elnöke, a Nyírvíz Szabá-
lyozó Társulat elnöke. A képviselőház közigazgatási bizottságának tagja volt.

Kétszer nősült: először Vidliczkay József országgyűlési képviselő leányát, Annát, 
majd 1908-ban olcsvári Olchváry Ilonát vette feleségül. Gyermeke nem született.

A legnehezebb időben, 1917-től 1918-ig volt Szabolcs vármegye főispánja. Mint 
főispánt, 1917. november 27-én választotta a Nyírvíz Szabályozó Társulat elnöknek, 
mely tisztségéről 1918.október 15-én egészségügyi okok miatt mondott le. Előzőekben 
a társulatnál évtizedeken át, mint a társulat ügyésze, választmányi tagja működött.
19. Nyírvidék, 1892. október 30. (44. szám)
20. Meskó Márton: A Meskó család leszármazása. Mező-Berény, 1894. 44. és 356.

Keipert László: Meskó László
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Utolsó éveiben sokat betegeskedett. Gyógykezeltetése miatt utazott Budapestre 
1922 júliusában, ahol megoperálták. Életét azonban már nem lehetett megmenteni. 
Július 22-én hunyt el.21 Földi maradványait hazaszállították és az evangélikus temp-
lomban ravatalozták fel. 1922. július 25-én helyezték örök nyugalomra az Északi 
temetőben lévő családi sírboltban.22 A Meskó-sírt 1984-ben számolták fel.

Nevét utca is őrizte Nyíregyházán; ez ma Garibaldi nevét viseli az ’50-es évek óta.

Tolcsvai Mezőssy Béla (Tolcsva, Zemplén várme-
gye, 1870. november 13–Újfehértó, 1939. január 
19.) dr. jur., földbirtokos. 

Apja Mezőssy László, anyja Margaretha Mária. 
Újfehértón, 1894. június 19-én esküdött örök 
hűséget Szunyoghy Gabriellának.

Jogi tanulmányait Pécsett, Sárospatakon és 
Budapesten végezte.

A diploma megszerzése után Újfehértóra háza-
sodott és az újfehértói birtokán gazdálkodott.

Szabolcs vármegye tiszteletbeli jegyzője, majd 
1895-ben a nagykállói kerület országgyűlési kép-
viselőjévé választja.

1904-ben a Nyírvíz Szabályozó Társulat választ-
mányi tagnak választotta. 

1906–1910-ig földművelésügyi minisztériumi 
államtitkár, ebben a minőségében kapta meg 
1908-ban az Osztrák Császári Lipót Rend közép-
keresztjét.23

Földművelésügyi államtitkárként támogatta 
a Darányi Ignác nevéhez fűződő telepítési törvényjavaslat kidolgozását, fellépett 
a mezőgazdasági tarifák mérséklése érdekében, s megpróbálta visszaszorítani a 
termelői árakat mérséklő kereskedőkartelleket. Mindvégig a középgazdaságok 
megerősítését, életképes paraszti gazdaságok kialakítását tartotta a magyar ag-
rárpolitika legfőbb feladatának.

1910. június 18-án választották meg a Nyírvíz Szabályozó Társulat elnökévé, 
mely tisztségéről 1917-ben mondott le, földművelésügyi miniszterré történő kine-
vezése miatt, mely tárcáját 1918. január 25-ig tartotta meg.

Jelentős szerepe volt a Nyírvíz-palota építésének előkészítésében, a pályázatok 
elbírálásában.

1918-ban a Társulat ismét elnökévé választja.
Az I. világháború alatt tanúsított kiemelkedő munkájáért kapta meg a Polgári 

Hadi Érdemkereszt II. osztályát.
A Társulat 1927-ben megfesttette portréját, mely a Vízügyi Történeti Gyűjte-

ményben található.
Az I. világháború előtt jelentős szerepet vállalt Újfehértó közéletéből. Több cik-

lusban helyi képviselő-testületi tag volt. Ő állt a Százház építésének hátterében, 
valamint kapcsolatai révén ő szerzett kedvezményes hiteleket a Kaszinó felépíté-
séhez.
21. Nyírvidék, 1922. július 25. (166. szám)
22. Nyírvidék, 1922. július 27. (168. szám)
23. Nyírvidék, 1908. április 5. (14. szám)

Mányai János: Mezőssy Béla
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Tüdőgyulladásban hunyt el. Kastélyának park-
jában temették el, felesége mellé. Lakóházát 1968-
ban elbontották, sírja fölött jelenleg egy lakóház 
melléképülete áll.24

Salamon Tivadar
A Felsőszabolcsi Társulat 1898. március 29-i 

közgyűlésén elnökének választotta, mely tiszt-
ségének1899-ben bekövetkezett hirtelen halála 
vetett véget.25

Festett portréja a Vízügyi Történeti Gyűjte-
ményben található. 

Plavniczai Szeszich Lajos (Pécs, 1836. szeptem-
ber 23–Nyíregyháza, 1909. március 30.).

Apja Szeszich Ferenc császári és királyi biztos, 
anyja Preiszler Franciska. Felesége Juhász Emma.

1864-ben költözött Nyíregyházára, és ott talál-
juk a VIII. sz. főfolyás (Érpatak) kiásásánál, mint 
irányító mérnököt. 1876–1908-ig tevékenykedett 
a társulat érdekében.

Nagyszabású szervezőmunka és előkészítés 
után – 1879. március 12-én – megalakult a Nyír-
víz Szabályozó Társulat, ahol mérnökké Szeszich 
Lajost választották „ki a szabályozás és az érde-
keltség érdekében tanusitott eddigi szolgálatai által 
is magát különösen érdemessé tette” – hangzott az 
indoklás.26 Az alapításban részt vettek még: gróf 
Mailáth György országbíró, elnök, 25 választmányi 
tag és Jármy Ödön igazgató-főmérnök.

1889-ben a Társulat igazgató-főmérnökévé ne-
vezték ki. Irányítása mellett a főcsatornák torkolati 
szakaszán lévő árvédelmi töltések magasítása is 

megtörtént. Nagy szerepet vállalt a felsőszabolcsi és a nyíri társulatok árterének 
elhatárolásában, ami jelentős esemény volt a térség vízgazdálkodása szempont-
jából. 

1908 őszén vonult nyugdíjba.
„Szeszich Lajosnak, a Nyirviz-szabályozó társulat érdemekben gazdag igazga-

tó-főmérnökének 25 éves szolgálati jubileumát fényesen sikerült, bensőség teljes 
ovátióval ünnepelte meg a társulat választmánya, élén Gaál Elek alelnökkel e hó 8-
án. Délelőtt 11 órakor választmányi disz ülés volt a társulat székházában, a melyen 
a választmányi tagokon kivül a jubiláns tisztelői közül is többen megjelentek. Gaál 
Elek alelnök szép szavakban méltatta az ünnepelt férfi u önzetlen munkásságát, a 

24. Dr. Mezőssy Béla földművelésügyi miniszter. In: Buczkó József: Jeles személyiségek Újfehértó múlt-
jából. Az Újfehértói Városi Múzeum kiadványai 7. Újfehértó, 2004. 51–54.

25. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
26. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.

Zahorai János: 
Salamon Tivadar

Zahorai János: Szeszich Lajos
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társulatnál szerzett elévülhetetlen, s azt a tiszteletet és elösmerést, melyet kiváló 
tulajdonai által az egész érdekeltség körében kivivott, s a választmány csak magát 
tisztelte meg, a mikor egy oly hű és igaz munkását a fényesen megérdemelt erköl-
csi jutalomban részesiti. Majd felolvasták az üdvözlő iratokat és sürgönyöket, első 
sorban Darányi földmivelési miniszter leiratát, melyet ez alkalomból az ünnepelthez 
küldött, melyben a miniszter őszinte elismerését nyilvánitja. A miniszternek eme jó-
indulatú fi gyelmét a választmány táviratban köszönte meg. Ugyancsak sürgönyileg 
üdvözölték Gróf Károlyi Tibor társulati elnököt, a ki szintén meleg hangu üdvözletet 
küldött e napra. Üdvözlő átiratot és sürgönyt küldtek még a Tisza völgyön működő 
összes folyammérnöki hivatalok és az összes vízszabályozó társulatok. Dr. Kállay 
Rudolf inditványára ezután elhatározta a választmány, hogy ugy az ünnepelt, mint 
Gróf Károlyi Tibor elnöknek, Gaál Elek alelnöknek és Meczner Gyula volt kormány-
biztosnak arczképeit megfestetik s az ülés teremben felfüggesztik. A disz ülést ban-
kett követte a Korona-szálló kis termében, hol lelkes hangulattal nyert befejezést a 
közönség ezen érdemes férfi ának nem zajos, de annál bensőbb ünneplése.”27    

»A Nyírvíz szabályozó Társulat választmánya 1901. május 8-án, Nyíregyházán 
tartott ülést abból az alkalomból, hogy Szeszich Lajos igazgató főmérnök 25. szol-
gálati jubileumát megünnepelje. Felolvasták a Földművelésügyi Miniszter Úr levelét: 
„Értesülvén arról, hogy igazgató főmérnök úr ez év május 8-án tölti be a Nyírvíz 
szabályozó Társulatnál elfoglalt szolgálatának 25. évét, ez alkalomból azon hasznos 
tevékenységéért, melyet igazgató úr hasznos szolgálata alatt a nevezett társulat 
javára és közvetve közérdekből is kifejtett, őszinte elismerésemet nyilvánítom”. Az 
ünnepeltet ezen alkalomból a folyammérnöki hivatalok, és az összes hazai vízi tár-
sulatok üdvözölték. A választmány elhatározta, hogy megfesteti Szeszich arcképét.«28 
A nagyméretű, díszes aranyrámában lévő kép a Gyűjtemény egyik ékessége.

Szeszich Lajos 1909. március 30-án hunyt el asztmatikus rohamban. Elhunyta al-
kalmából – a társulati véleményező bizottság ülésén – gróf Vay Gábor, a Felsőszabolcsi 
Társulat miniszteri biztosa méltatta elévülhetetlen érdemeit. Nyíregyházán, a családi 
sírboltban lelt örök nyughelyet (Morgó temető, XV. parcella, 32. sor, 67. számú sír).

A Társulat megalakulásának 50. évfordulóján, 1929. március 12-én a hálás utódok 
egy márványtáblát helyeztek el a Nyírvíz-palota harmadik emeletén, melyen feltüntették 
az alapítók neveit. A márványtáblát (150 × 80 cm) az 1980-as évek végén leszedték, 
az jelenleg a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjteményben látható.29

Vajai és luskodi gróf Vay Gábor (Berkesz, 1862. május 19–uo., 1931. május 24.) 
a függetlenségi eszmék élharcosa volt.

Apja gróf Vay Ádám, valóságos belső titkos tanácsos, főrend, 1872–77 között 
szabolcsi főispán, anyja Lónyay Mária. 1895-ben vette feleségül Zichy Márta grófnőt, 
akitől Mária leánya és László fi a született, akit 1945-ben a szovjet katonák gyilkoltak 
meg.30

A magyar lelkétől rideg szellemű bécsújhelyi katonai akadémián tanult, majd 
27 éven át szolgált a császári és királyi közös hadseregben. 

27. Nyírvidék, 1901. május 12. (19. szám)
28. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
29. Imre János: A Nyírvíz Szabályozó Társulat története 1879–1929. Nyíregyháza, 1929. 95. Közli: Ilyés 

Gábor: „Beszél a márvány”. Nyíregyháza szobrai és emléktáblái. Nyíregyháza, 2008. 229.
30. Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. IV. kötet. Budapest, 

1998.167.
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1902-től főrendiházi tag. 1905-ben a báró 
Fejérváry Géza nevével fémjelzett „darabontkor-
mány” kinevezése után leköszönt tüzérszázadosi 
rangjáról, és az 1889-ben megkapott31 császári és 
királyi kamarási méltóságát jelképező aranykulcsot 
visszaküldte Ferenc Józsefnek azzal, hogy egy Vay 
csak egy alkotmányos uralkodó kitüntetését tart-
hatja meg.

1906-ban kinevezése nagy megkönnyebülést és 
lelkesedést eredményezett a megyei közvéleményben. 
Régóta fagyos légkört olvasztott fel a Fejérváry-kormány 
leváltása. Beiktatása történelmi pompával ment végbe.

Főispánsága idején hozták haza kuruc Vay 
Ádám hamvait Danzigból Vajára, a magyar ipart 
támogató Tulipános-mozgalomban feleségével 
együtt élen jártak a hazai termékek népszerűsíté-
sében. A Bessenyei Kör elnökévé választotta. 

A magyar királyi földművelésügyi miniszter 
1906-ban a Felsőszabolcsi Tiszai Ármentesítő 
és Belvízlevezető Társulat miniszteri biztosának 
nevezte ki. Ezt a tisztséget 1909. november 23-ig 
töltött be. Működése a társulat életében meghatá-
rozó volt.32

1909-ben köszönt le hivataláról. Közel 8 hónapi interregnum után követte őt 
bátyja, Tibor. Berkeszi birtokára vonult vissza gazdálkodni.

1914-ben, az első világháború kitörésekor önkéntes őrmesterként vonul be a cs. 
és kir. 5. lovagló tüzérezredhez. Harcolt az olasz, a román és az orosz frontokon. 
Elnyerte a Nagy Ezüst Vitézségi Érmet, a Signum Laudist a kardokkal és a Károly 
Csapatkeresztet, visszakapta századosi rendfokozatát is.

A forradalmak lezajlása és a megszálló román csapatok kivonulása után ismét 
a vármegye első embere lett, mint kormánybiztos-főispán 1920 márciusától má-
jusáig, Jármy Béla kinevezéséig.

Utolsó éveiben sokat kezelték szívbetegségével, amely 1931. május 24-én hajnali 
¼ 1 órakor végzett vele berkeszi kastélyában, 69 évesen. Másnap helyezték örök 
nyugalomra ősei mellé a családi kriptában. Temetésén a felsőház, a vármegye és 
Nyíregyháza népes küldöttséggel képviseltette magát. Kállay Miklós államtitkár is 
eljött Budapestről. Koporsójánál megyeházi díszruhás hajdúk álltak díszőrséget, 
végtisztességet adva néhai főispánuknak. A berkeszi református hívek vitték vál-
lukon a rajongásig szeretett földbirtokost végső nyughelyére.33

A társulat 1931. június 10-i jegyzőkönyvéből ezt olvashatjuk: „Vay Gábor gróf, 
miniszteri biztosi működése a társulat életében korszakalkotó volt. Az Ő fáradozá-
sai hozták létre társulatunknak a Nyírvíz szabályozó Társulattal kötött azon nagy 
fontosságú egyezségét, mely két társulat között a demarkationális határt megállapí-
totta. Az Ő eszméje volt a társulat belvízrendezési műveinek tökéletesebbé tétele és 
az erre vonatkozó tanulmányok lefolytatását és a tervek elkészítését is elrendelte. 
Ezen alkotásaival örökre beírta magát a társulat történetébe.”34

31. Budapesti Közlöny, 1889. július 2. (151. szám) 
32. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.
33. Nyírvidék, 1931. május 27. (117. szám)
34. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.

Ferentzy Mártha: 
gróf Vay Gábor
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Kézdivásárhelyi Vásárhelyi Pál (Szepes-
olaszi, 1795. március 25–Pest, 1846. április 
8.) a reformkor legjelentősebb vízépítő mér-
nöke, az MTA tagja.

Apja: Vásárhelyi Mátyás, anyja: Téglássy-
Beck Mária. 1821. március 21-én vette 
feleségül szentmiklósi Sebők Máriát, akitől 
három leánya született: Paula, Mária és 
Amália.

Algimnáziumi tanulmányait Miskolcon 
végezte, majd Eperjesen tanult fi lozófi át.

Mérnöki oklevelét 1816-ban szerezte meg 
a Budapesti Műszaki Egyetem elődjénél az 
Institutum Geometricum-nál, ahol két sze-
meszter alatt végzett, és mindenből eminens 
osztályzatot kapott.

1817-től úrbéri- és erdőfelmérésekkel 
foglalkozott, majd a Tisza, a Körös és a 
Berettyó hydrográfi ai, hydrometriai felmé-
résével bízták meg, utána a magyarországi 
Duna-szakasz felméréséhez helyezték.

1819–1829-ig Huszár Mátyás mellett dolgozott. Nagy jártasságra tett szert a 
folyópartok szintezésében a sodorvonal és a mederfenék esésviszonyainak meg-
állapításában.

1829-ben kinevezték a Duna-felmérés igazgató-mérnökévé és egyben az al-dunai 
szakasz királyi ideiglenes hajózási igazgatójává.

Gróf Széchenyi István diplomáciai közbenjárására 1833-ban irányítása mellett 
Orsovától a Traján-hídig elvégezték az al-dunai méréseket, igen mostoha körül-
mények között, életük kockáztatásával.

1837-ben kinevezték az Országos Építési Főigazgatósághoz első hajózási mér-
nökké.

1845-ben Széchenyi a Közlekedési Bizottmány elnökeként a Tisza szabályozását 
határozta el, és Vásárhelyi Pált bízta meg a szabályozási tervek kidolgozásával.

Vásárhelyi elkészítette az Általános Tisza-szabályozási tervet, melyben hang-
súlyozta, hogy a szabályozási munkákat az összes érintett vármegyének és birto-
kosnak az összefogásával lehet csak elvégezni.

A Tiszavölgyi Társulat Központi Bizottságának ülésén a Károlyi-palotában ismer-
tette részletesen kidolgozott szabályozási tervét, mely nagy vitát váltott ki. Vásárhelyi 
tervének védése közben – a vita hevében – 1846. április 8-án összeesett, és szívroham 
következtében meghalt. A Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Tiszadobon gróf Széchenyi István 1846. augusztus 27-én ünnepélyes keretek 
között indította meg a Tisza szabályozását. Helyén 1865-ben állított csonkagúla 
alakú emlékoszlop áll, Szász Károly versével. A három pilonon fekvő vörösréz 
földgömböt tartó emlékoszlopot a helyi földbirtokos, gróf Andrássy Gyula egykori 
miniszterelnöknek a Tisza szabályozása körüli érdemeiért állították 1909-ben. A 
harmadik, Vásárhelyi Pál szobra, Grantner Jenő alkotása 1969-ből, a kubikos-
munkát megörökítő reliefen Vörösmarty Mihály versével.35

35. Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára.

Dobóczky Imre: Vásárhelyi Pál
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JEGYZETEK (a festményekre vonatkozó adatok)

1. L.I.F.2. Ferentzy Mártha: gróf Vay Gábor (1862–1931), Szabolcs vármegye főispánja (1906–1909 
és 1920), a Felsőszabolcsi-Tiszai Ármentesítő és Belvízlevezető Társulat miniszteri biztosának 
(1906–1909) portréja 
1911.
Olaj, vászon, 120 × 83 cm.
Sötétbarna háttérrel, kissé balra forduló, középkorú, őszülő hajú, barna bajuszú, fekete díszmagyaros és 
lila nadrágos férfi  álló térdképe. Fehér keménygallért és fekete plasztront visel. Fején fekete, ékkövekkel 
díszített tollas föveg. Jobb kezében fehér kesztyűt, és arany díszkardot tart. Bal kezét zsebébe dugja. 
Balra lent jelezve: Ferentzy Márta 911.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

2. L.I.F.5. Ferentzy Mártha: Almássy István (1834–1899), a Felsőszabolcsi-Tiszai Ármentesítő és 
Belvízlevezető Társulat igazgató főmérnöke (1860–1898), a Nyírvíz Szabályozó Társulat elnöké-
nek portréja
1911.
Olaj, vászon, 71 × 53,5 cm.
Sötétzöld háttérrel, szembenéző, fejével kissé balra forduló, idősödő, ősz hajú és szakállú férfi  mellképe. 
Fekete díszmagyart és plasztront visel. 
Jobbra fent jelezve: Ferentzy Mártha Paris 1911.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

3. L.I.F.6. Zahorai János: Salamon Tivadar, a Felsőszabolcsi-Tiszai Ármentesítő és Belvízlevezető 
Társulat miniszteri biztosának (1898–1899) portréja
1899.
Olaj, vászon, 70 × 52 cm.
Sötétzöld háttérrel, szembenéző, középkorú, gesztenyebarna hajú és szakállú férfi  mellképe. Fekete 
zakót, mellényt és selyemsálat visel, amelyen piros ékköves, díszes nyakkendőtű látható. Balra lent 
jelezve: Zahorai János 899.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

4. L.I.F.7. Zahorai János: Elek Pál, a Felsőszabolcsi-Tiszai Ármentesítő Társulat elnökének (1854-
1874) portréja
1899.
Olaj, vászon, 70 × 52 cm.
Sötétzöld háttérrel, szembenéző, fejével kissé balra forduló, idősödő, gesztenyebarna hajú, őszes 
szakállú férfi  mellképe. Sötétkék zakót, fehér gallért, aranysárga mellényt és fekete selyemsálat visel. 
Mellényén arany óralánc lóg. 
Balra lent jelezve: Zahorai János 899.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

5. L.I.F.8. Zahorai János: Hrabovszky Rudolf (1823–1897), a Felsőszabolcsi-Tiszai Ármentesítő és 
Belvízlevezető Társulat választmányi elnökének (1885–1888) portréja 
1899.
Olaj, vászon, 70 × 52 cm.
Sötétzöld háttérrel, szembenéző, fejével kissé balra forduló, középkorú, kopaszodó, őszes szakállú férfi  
mellképe. Sötétkék zakót, fehér keménygallért és fehér csokornyakkendőt visel. Balra lent jelezve: 
Zahorai János 899.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

6. L.I.F.28. Glatz Oszkár: Liptay Béla (1856-1932), Szabolcs vármegye felsőházi tagja, a 
Felsőszabolcsi-Tiszai Ármentesítő és Belvízlevezető Társulat elnökének (1919–1932) portréja 
1930.
Olaj, vászon, 91 × 71 cm.
Erdei tájban, szembenéző, fejével kissé balra forduló, időskorú, ősz hajú, bajuszú és oldalszakállú férfi  
mellképe. Szürke kalapot, kék öltönyt, fehér inget és fehér nyakkendőt visel. Nyakkendője csomóján 
díszes nyakkendőtű látható. Zakója hajtókájáról monokli lóg. Jobb kezében fekete távcső, bal kezével 
a jobb vállától végighúzódó tölténytáska vállszíját fogja. 
Jelezve nincs.
Megszerzés módja: leánya, Korniss Ferencné, Liptay Elza adománya.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.
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 7. L.II.Ny.1. Mányai János (Stetka Gyula után): dr. Mezőssy Béla (1871–1939), nyugalmazott föld-
művelésügyi miniszter, a Nyírvíz Szabályozó Társulat elnökének (1918–1926) portréja 
1927.
Olaj, vászon, 119 × 86,5 cm.
Sötétbarna-arany háttérrel, szembenéző, kissé balra forduló, idősödő, bajuszt viselő férfi  álló térdképe. 
Aranyszínű díszmagyart és bordó mentét visel. Nyakában fehér plasztront és az Osztrák Császári Lipót 
Rend középkeresztjét viseli. Bal mellén a Polgári Hadi Érdemkereszt II. osztálya látható. Jobb kezében 
fehér kesztyű, mellyel a tőle balra látható, sötétbarna asztalra támaszkodik. Az asztalon bordó süvege 
nyugszik. Bal kezével díszkardját fogja. 
Jobbra lent jelezve: Mányai J. Stetka ut. 1927.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

 8. L.II.Ny.2. Zahorai János (Benczúr Gyula után): gróf Károlyi Tibor (1843–1904), az Ecsedi láp 
Lecsapoló és Szamos balparti Ármentesítő Társulat elnöke (1894–1901) és a Nyírvíz Szabályozó 
Társulat elnökének (1879–1882 és 1895–1902) portréja 
1902.
Olaj, vászon, 76 × 50 cm.
Sötétbordó háttérrel, szembenéző, idős, ősz bajuszt és szakállt viselő férfi  mellképe. Sötétbordó dísz-
magyart és jobb szemén monoklit visel.
Jelezve nincs.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

 9. L.II.Ny.3. Zahorai János: Gaál Elek (1828–1918), a Nyírvíz Szabályozó Társulat elnökének 
(1902–1908) portréja 
1903.
Olaj, vászon, 116 × 83 cm.
Sötétbarna háttérrel, szembenéző, kissé balra forduló, időskorú, ősz hajú és bajuszú férfi  álló térdképe. 
Sötétszürke öltönyt, fehér keménygallért, fekete nyakkendőt visel. Nyakkendője csomóján díszes nyak-
kendőtű látható. Mellényén ezüst óralánc lóg. Bal kezével faragott szék támlájára támaszkodik. 
Balra lent jelezve: Zahorai János 903.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

10. L.II.Ny.37. Zahorai János: Szeszich Lajos (1836–1909), a Nyírvíz Szabályozó Társulat igazgató 
főmérnökének portréja 
1902.
Olaj, vászon, 116 × 83,5 cm.
Sötétbarna háttérrel, szembenéző, idősödő, kopaszodó, pödrött bajuszú, szakállas férfi  álló térdképe. 
Sötétkék szalonkabátot, fehér keménygallért, fekete mellényt és fekete nyakkendőt visel. Nyakkendője 
csomóján díszes nyakkendőtű látható. Mellényén arany óralánc lóg. Szivarzsebében fehér díszzsebkendő. 
Jobb kezével vörös-arany színű, mintás drapériával letakart asztalra támaszkodik. 
Jobbra lent jelezve: Zahorai János 902.
Megszerzés módja: unokája özvegye, Bozóky Szeszich Károlyné adománya.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

11. L.II.Ny.48. Zahorai János: Meczner Gyula (1842–1918), a Beregmegyei Vízszabályozó Társulat 
elnöke (1883–1892), és a Nyírvíz Szabályozó Társulat kormánybiztosának (1882) portréja 
1902.
Olaj, vászon, 117 × 84 cm.
Sötétbarna háttérrel, szembenéző, kissé balra forduló, középkorú, szakállas férfi  álló térdképe. Sötétkék 
zakót, fehér keménygallért, sötétkék mellényt és szürke nadrágot visel. Fehér-piros csíkos nyakkendője 
csomóján díszes nyakkendőtű látható. Mellényén arany óralánc és medallion lóg. Jobb kezében sétabot, 
bal kezében sötétkék színű keménykalap. 
Balra lent jelezve: Zahorai János 902.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

12. L.II.Ny.54. Ismeretlen festő: gróf Dessewffy Aurél (1903–1975) gyermekkori arcképe 
XX. század eleje.
Pasztell, 61 × 52,3 cm.
Sötétzöld háttérrel, balra forduló, hosszú, gesztenyebarna hajú kisfi ú mellképe. Piros huszáregyenruhát 
és fekete csákót visel. 
Jelezve nincs.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.
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13. L.II.Ny.69. Keipert László: dr. Meskó László (1851–1922), Szabolcs vármegye főispánja (1917–
1918), igazságügyi államtitkár, Nyíregyháza országgyűlési képviselője, a Nyírvíz Szabályozó 
Társulat elnökének portréja
1921.
Olaj, vászon, 115 × 83 cm.
Világoskék egű, tájképes háttérrel, szembenéző, fejével kissé balra forduló, középkorú, pödrött baju-
szú, gesztenyebarna szakállú férfi  álló térdképe. Világoszöld díszmagyart, bordó nadrágot és mentét, 
nyakában fekete plasztront visel. Fején ékköves, barna sastollal díszített bordó színű, prémes föveg. 
Bal kezében arany díszkardot tart. Zöld futónövénnyel befuttatott oszlopos tornácon áll. Jobbra lent 
jelezve: Keipert László 1921.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

14. L.II.T.29. Gy. Némay Ferenc: Kövessy Győző (1861–1938), nyugalmazott miniszteri tanácsos, a 
Szatmárnémeti M. Kir. Folyammérnöki Hivatal főnöke (1913–1919), a Tisza-Szamosközi Ármen-
tesítő és Belvízszabályozó Társulat miniszteri biztosának (1924–1935) portréja
1940.
Olaj, vászon, 153 × 94 cm.
Sötétlilás háttérrel, kissé balra forduló, időskorú, kopaszodó, bajuszos férfi  álló térdképe. Fekete öltönyt, 
fehér inget és piros nyakkendőt visel. Szivarzsebében fehér díszzsebkendő. Jobb kezének gyűrűsujján 
karikagyűrű van. Bal kezével borostyánnal befuttatott, négyszögletes tornácoszlopnak támaszkodik. A 
kép hátterében folyóparti táj látható. 
Balra lent jelezve: Gy. Némay Ferenc 1940.
Megszerzés módja: unokája, Kövessy Gábor mérnök adománya.
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény.

15. L.II.V.204. Dobóczky Imre: Vásárhelyi Pál (1795–1846) vízépítő mérnök, a Tisza-szabályozás 
mérnöke, az MTA tagjának portréja.
XX. század második fele.
Olaj, vászon, 69 × 58 cm.
Krémszínű háttérrel, szembenéző, fejével kissé jobbra forduló, középkorú, barna hajú és bajuszú férfi  
mellképe. Sötétkék kabátot, fekete zakót, szürkés mellényt, fehér inget és fekete nyaksálat visel.
Jelezve nincs.   
Elhelyezés: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.


