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Sí sövényháza-szegedi ármentesitö társulat nem any-

nyira árterének terjedelme s vonalának hossza, hanem 

főkép helyzetének sajátszerűsége s a vonalai által védel-

mezett érdekek nagy fontossága folytán foglal el nagy 

ügyelemre méltó helyet a Tiszaszabályozás rendszerében. 

Helyzetének sajátszerűségét a szegedi és algyői szo-

rulatok s a Maros Szeged feletti betorkolásának duzzasztó 

hatása és aránylag kis árteréhez képest védvonalainak 

hosszúsága jellegzi, a vonalai által védett érdekek fontos-

sága pedig az ártérbe eső világforgalmi vasutak, a népes 

magyar községek és különösen Szeged város védelmében 

culminál. 

Eltekintve azon külső momentumtól, mely a magyar 

állam ezeréves fennállásának ünneplése alkalmából kívá-

natossá teszi azt, hogy hazánk és nemzetünk intézmé-

nyeinek — s azok között a legcsekélyebbnek is — múltja a 

nagy évfordulókor a jövőnek megörökítessék, bizonyára 

a jelzett nagyfontosságú két tekintetnél fogva határozta 

el magát a sövényháza-szegedi ármentesitö társulat arra, 

hogy történetét megíratja, eddigi életének korhű adatait 

egybefoglalva a jövő számára megörökíti. 



IV. 

Ámbár a jelen mü homlokán csak a sövényháza-

szegedi ármentesitő társulat nevét viseli, azon történeti 

összeköttetésnél fogva, melyben a társulat a fennállott 

percsora-szegedi ármentesitő társulattal állt, ki kellett 

terjeszkednem az utóbbi társulat történetére is, sőt tovább 

menve, kiterjeszkedtem az azelőtti idők eseményeire, 

sőt a Széchenyi alapeszméjén nyugvó Tiszaszabályozás 

előtti állapotokra is azon óhajtáshoz képest, melyet a 

tiszavölgyi társulat központi bizottsága e tekintetben ki-

fejezésre juttatott. 

A történeti hűség támog a tasa s a társulat összes lét-

viszonyainak feltárása végett csatoltam mindazon fonto-

sabb okmányokat s felvettem mindazon statisztikai 

adatokat, melyek e czélból rendelkezésem alá jutottak 

Ha a miiben egyes helyeken néhány hiányok mutatkoznak, 

azt ne a tanulmányozás hiányosságának, hanem s külö-

nösen a régibb időket illetőleg, az adatok szétszórtságának 

és hozzáférhetlenségének tulajdonítsa a szíves olvasó. 

Szegeden, 1896. deczember hó. 

A szerző, 



zon területeken, melyeket ezidőszerint a »Sövényháza-szegediTörténeti e|őz. 

ármentesitő társulat« gátjai védenek a Tisza árjai ellen, 1855. mények-

év előtt törvényesen alakult ármentesitő társulat nem létezett 

s minden egyes község vagy birtokos maga védelmezte árviz esetén 

határait, részint a folyó partján, az akkori vizszinmagassághoz képest, 

szerényebb méretű töltések emelése által, részint a belső magaslatok 

összekötése, nagyobb vizek esetén pedig nyúlgátak emelése utján. Az 

úrbér idejében a jobbágyközségeket a földesúr védelmezte, leginkább 

oly módon, hogy töltésezési munkájukat úrbéri szolgálataikba betudta, 

ezentúl a védelmet magánpénztárból fedezte; az urbériség megszűnte 

után, a midőn a jobbágyközségek is önálló jogalanyokká váltak, min-

den község a védelmet saját pénztárából, vagy közerejével eszközölte, 

a magános pedig sajátjából fedezte annak költségeit. Gyakran meg-

történt az, hogy egyes ártéri birtokos községek vagy magánosok a 

védelem tekintetében magánjogi szerződésre léptek, melynek pontjai 

a külön-külön épitendő töltéseket, azok méreteit, összekötéseiket s 

az árviz esetére beálló külön-külön kötelezettségeket jövőre nézve 

szabályozták. Széchenyi István gróf ideája e területen egész 1855-ik 

évig nem érvényesült. 

A töltések, melyek 1855-ik év előtt már fennállottak, a követ-Régi védvonalak 

kezők voltak: 

a) a homoki magaslatoktól Algyőig az úgynevezett sövényházi töltés; 

b) Algyőtől Szeged felé párhuzamosan haladva a Tiszával az 

algyői, szomolyai, vesszősi, tápéi és tápé-szegedi vonalak. 

c) a tápéi kaputól a régi Kis-Tisza partján a Felmayer-féle gyárig 

s innen a vár északi sarkáig; és 
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d) a Bánomkertektől a Róka-utcza délnyugati sarkáig vonuló gát; 

s ezek mellett 

e) a sárosvölgyön keresztül épült országút, Szabadka felé, véd-

töltésül is szolgált. 

A vár északi sarkától a Bánomkertekig s a Róka-utczától Sáros-

völgyig, valamint innen Paphalomig terjedő vonalak, mint magaslatok 

töltésezéssel ellátva nem voltak ugyan, de az 1855-iki árviz alkal-

mával a Bodom partján már nyúlgáttal kellett védekezni. 

Alvógátak, tehát másodrendű védvonalak voltak: a korcsolyázó 

töltés az őrgróf Pallavicini-féle hitbizományi uradalom déli határán 

s a baktó szilléri töltés, mely Szeged város belterületét s nyomási 

fekete földjeit és Dorosmát védte. 

A messze múltba visszamenni nem tartozhatik jelen munkálat 

körébe. Czélunk elérésére elég az, ha jelezzük, hogy ugy az 1845-iki, 

mint az 1853-iki és 1855-iki árvizek alkalmával a fenljelzett módon 

és megnevezett töltéseken eszközölt primitiv védelmi rendszer bevált 

annyiban, a mennyiben e töltésekkel az árvíznek az ártérre bezudu-

lását fentarlani sikerült. 

Ép ez oknál fogva talán tovább is fenmaradt volna ezen véde-

kezési rendszer Szeged város, Tápé, Algyő községek, ugy az őrgróf 

Pallavicini-féle hitbizományi uradalmi területeket illetőleg, ha az 

1853. és 1855-iki árvizek alkalmával szerzett tapaszlalatok Szeged 

városára nézve a létező állapot megváltoztatását kivánatossá nem teszik. 

az 1836-ikt Szeged városa ugyanis az őrgróf Pallavicini-féle hitbizományi 

s z e r z ó d e s . u r a c ja iommEL j 1836. julius 16-ikán szerződést kötött, melyben kötelezi 

magát arra, hogy ha az uradalom a város szillér-tápé-vesszősi töltés-

vonalát a saját szomolyai töltés vonalához ragasztani engedi s ez 

összekötés által a város határa biztonságot nyer, az esetre a város 

nemcsak az összekötést sajátjából eszközli, de fentjelzett szillér-tápé-

vesszősi vonalat egész Szomolyáig felemeli és megszélesiti, viszont az 

uradalom az algyői töltéseket, vagyis a szomolya-algyő-sövényházi vona-

lat sajátjából örök időkre fentarlja. 

Szeged város ezen szerződést, daczára a homályos kitételeknek, 

mindig akkép értelmezte, hogy a vesszős-szomolya-algyő-sövényházi 



vonal fentartása és védelme kizárólag az őrgrófi hitbizományi ura-

dalmat terheli; helyesen, mert az egyezségnek más értelme nem is 

lehetett, mint az, hogy ha a szomszédos töltések összeköttetnek s 

ezáltal teljes biztonságot ér el az ártér, ugy és azután tartsa fenn 

és védelmezze mindenki azon töltéseket, melyek a saját határá-

ban elvonulnak. — Ámde az uradalom ezen szerződésbeli kötele-

zettségének már 1853-ban, de különösen 1855-ben nagyon hiányosan 

felelt meg. A töltések fentartására kevés gondot forditott; árvízvéde-

lem esetében pedig, s különösen a fentebbi esetekben, a jelzett vona-

lakon saját biztonsága érdekében Szeged városának kellett nagy 

költséggel védekeznie. Az uradalom vezetősége ugyanis azon felfo-

gásnak hódolt, hogy miután az időközben életbelépett úrbéri nyilt-

parancs folytán megszűntek az úrbéri szolgáltatások a jobbágyok ré-

széről, megszűnt az uradalom azon kötelezettsége is, melynél fogva 

jobbágyait az árvizek ellen védelmezni tartozott; mindig figyelmen 

kivül hagyván azt, hogy a homok-szomolyai vonal fentartására és 

védelmére az uradalmat szerződés kötelezi. Különösen nagy volt a 

veszély 1855-ben a sövényházi töltésen, amikor e gátat a sövény-

házi rétbe zudult ár mérföldekre terjedő tömege ostromolta. A ható-

ság s a veszélyeztetett környék lakossága heteken keresztül várta a 

már elkerülhetlennek látszó végveszélyt, mit elháritani csak óriási 

költséggel s emberfeletti erőmegfeszitéssel sikerült. 

Szeged város hatósága az átélt rendkivüli helyzet nyomása 

alatt belátva azt, hogy vész esetében az őrgróf Pallavicini uradalom 

kötelességérzetére nem számithat, módról gondoskodott, melylyel a 

jövő árvizek veszélyeit a városról elhárithatná. A községi választ-

mány hosszas tanácskozás után 1855. november 4-ikén 255. sz. 

határozatában azon megállapodásra jutott, hogy leginkább azon szem-

pontból, hogy nagy viz esetén a védelem költsége ne csupán Sze-

ged városát, mint belterülete utján a védelemben leginkább érdekelt 

ártéri birtokost terhelje, az őrgróf Pallavicini-féle hitbizományi ura-

dalommal, Tápé, Algyő és Dorosma községekkel az 1850-ik évi junius 

hó 16-ikán kibocsájtott tiszaszabályozási nyiltparancs értelmében tár-

sulatba lép s ezáltal nemcsak az egységes védelmet biztosítja, hanem 

T á r s u l a t t á alakú 



a társulati tagokkal a töltésépítés, fentartás és védelem költségeiben - a 

községi választmányi határozat szavaival élve »ártéraránylag« osztozik. 

Az érdekeltség összehívása czéljából az akkor fennállott megyei 

hatósághoz folyamodott, jelezvén a jogalapot, — az 1850. junius 

16-iki nyiltparancsot — melyen társulattá alakulni kiván. A megyei 

hatóság ugyanazon nyillparancs rendelkezéseire hivatkozva, az érde-

kelteket 1855. november hó 10-ik napjára alakulásra összehívta. 

Az alakuló gyűlésen Szeged szab. kir. város, Tápé és Algyő községek 

és a Pallavicini-féle mindszent-algyői hitbizományi uradalom nagyeszű 

uj jószágigazgatója, Tóth István jelent meg. Dorosma község az ala-

kuló gyűlésre nem jelent meg, Írásbeli nyilatkozatot küldött azonban, 

melyben kijelenté, hogy határa az eddigi árvizek által érdekelve nem 

lévén, magát a társulatba bevonni nem engedi, s ez ellen erélye-

sen tiltakozik. És Dorosmának igaza is volt, mert mint a későbbi 

ártérfejlesztés megmulatta, e község tévesen lőn az 1830-iki árviz-

szin érdekeltjei közé sorozva. 

Dorosma község ez erélyes tiltakozása utján a társulati kötelék-

ből teljesen kimaradt. A későbbi években történt ugyan néhányszor 

a már megalakult társulat részéről szelid kísérlet arra, hogy a tár-

sulati kötelékbe a 30-as vizszin alapján bevonassák, a község eré-

lyes tiltakozása azonban meghiúsított minden kísérletet s tényleg 

Dorosma a percsora-szegedi társulat tagja soha nem lőn. 

A megjelentek azonban e gyűlésen, mely Farkas János h. pol-

gármester elnöklete alatt tartatott meg, elhatározták, hogy »Csongrád 

alsó tiszaszabályozási fiók társulat« czim alatt az 1850. junius 16-iki 

nyillparancs alapján vizszabályozó társulattá alakulnak s kijelentvén, 

hogy a szavazatok az ártéri holdmennyiség után számittatnak, az összes 

magántöltéseket az uj társulat tulajdonába bocsájtják, a szegedi vár 

éjszaki sarkától Sövényházáig terjedő tiszaparti védvonalat a tiszaszabá-

lyozási tervek szerint még 1855/56. telén elkészítik s addig is, mig a tár-

sulati szerződés megkötve lesz, a jegyzőkönyv megállapodásait az 1850. 

junius 16-iki nyillparancs értelmében kötelező erővel bírónak ismerik. 

Kétségtelen, hogy Szeged város czélzata akkor, midőn az érde-

kelteket a társulatba alakulásra meghívta, az volt, hogy az alakú-
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landó társulat árterét azon terület képezze, melyet eddig a sövény-

háza-algyői, algyő-szomolya-vesszős-tápéi és tápé-szegedi egész a vár 

északi sarkáig elvonuló töltések védelmeztek. Ép ezen czélzatánál 

fogva egyezett abba is bele a november 20-iki jegyzőkönyvben, hogy 

a szavazatok a társulati gyűléseken az ártéri holdak száma szerint 

számíttassanak. Ily alakulás mellett Szeged városa a társulatban egy-

magában is többségben leendett, a mennyiben eltekintve a város védel-

mében fekvő túlnyomó érdekeltségtől, csupán külterületén 12,000 

holddal volt érdekelve, mig a Pallavicini-féle hitbizományi uradalom 

érdekeltségét ez alakulás mellett 4000 hold, Algyő érdekeltségét 3200 

hold, Tápé érdekeltségét pedig 2400 hold képezte, tehát együttvéve 

is kevesebb, mint a hány ártéri holdszámot Szeged város képviselt. 

Ámde Szeged városa rosszul számitott, mert a Pallavicini-féle 

hitbizományi uradalom igazgatója egészen mást forgatott elméjében. ™h
r 

Alig várta, hogy az 1855. november 10-ikén felvett jegyzőkönyvet 

Szeged városa aláirja, alig várta, hogy e kötelező jegyzőkönyv tar-

talmát a Szapáry József gróf elnöklete alatti tiszaszabályozási köz-

ponti bizottság tudomásul vegye, az 1856. évi január hó 22-ik nap-

ján már beterjesztette az általa fogalmazott társulati szerződést, mely 

Szeged város czélzalától eltérőleg, sőt azzal teljesen ellentétben a tár-

sulat egyik végpontjául a szegedi vár északi sarkát, a másikul 

pedig a, percsorai keresztjárót, védvonalául pedig a szegedi vár 

északi sarkától Tápén és Algyőn át egész a most emiitett magasla-

tokig terjedő vonalat jelöli meg, s igy társulati erővel kivánja men-

tesiteni az uradalom azon 11,000 hold területét, úgynevezett sövény-

házi rétjét, mely eddig mentesitve nem volt s melynek mentesítése 

az érdekelteken kivül senkinek, csak az uradalomnak magának állott 

érdekében. 

Hogy a fenforgó kérdést teljesen megérthessük, meg kell jegyez-

nünk, hogy az uradalomnak a percsorai magaslatoktól felfelé volt 

már akkor »Csany-percsorai társulat« név alatt egy 18,000 hold 

kiterjedésű mentesített rétje, mely az ányási, levelényi, pusztaszeri 

és baktói határokat, mind első minőségű föld, foglalta magában. Ezen 

rétet, mint kizárólag az őrgrófi majoratus tulajdonához tartozót, az 



uradalom teljesen saját költségén mentesítette. Ezen csany-percsorai 

rét és a sövényházi-algyői védvonal között terül el a fentebb emiitett 

11,000 holdnyi mentesitetlen sövényházi rét. Arra nézve, hogy ezen 

óriási terület mentesittessék, Tóth Istvánnak három mód kínálkozott. 

Vagy hozzácsatolni e rétet a már mentesített csany-percsorai öblözet-

hez, ugy, hogy az uj társulat csany-algyői vonallal épüljön ki, vagy 

e rétből a sövényháza-szegedi öblözet fenmaradása mellett egy uj 

magánöblözetef, illetőleg társulatot alakítani, vagy pedig a Szeged 

város kezdeményezése folytán alakulásban lévő uj társulat védvonalait 

a sövényháza-algyői vonal felhagyása mellett a percsorai magaslatokig, 

illetve keresztgátig kiterjeszteni s ezáltal e 11,000 hold mentesítését 

az uj társulat ügykörébe vonni. 

Az élelmes jószágigazgató a sövényházi rét mentesítésére a 

legutóbbi módot választotta, az uradalom szempontjából igen termé-

szetesen, mert a két első mód bármelyikének választása esetében 

az uradalomnak kellett volna az összes mentesítési, fentartási és 

védelmi költségeket viselni, mig ez utolsó mód szerinti mentesítés 

esetén Szeged, Algyő és Tápé községek is bevonatnak egy oly terület 

védelmébe, mely eddig vizjárta föld volt, melynek mentesítése 6000 

folyó-öl töltésvonal építésébe kerül s melynek mentesítése nem állott 

érdekében sem Szegednek, sem Algyőnek, sem Tápénak — mert hisz 

ezek már 1836-ban Szeged s az uradalom közölt kötött szerződés 

alapján mentesítve voltak — hanem csak az uradalomnak. 

Képzelhetni, mily nagy volt Szeged város községi választmányá-

nak meglepetése, midőn Tóth István az 1856. január hó 22-ikén 

tartott társulati gyűlésen ezen szerződéssel előállott. A furfangos jószág-

igazgató minden áron meggyőzni akarta a város képviselőit arról, 

hogy mily nagy előnyök származnak az uj védvonal megállapítá-

sával városra és a községekre. Főérve az volt, hogy az uradalom a 

Szeged város által contemplált 4000 hold helyett 11,000 holddal töb-

bel, vagyis 15,000 holddal lép be a társulatba, ezáltal a teher leg-

nagyobb részét aránylag az viselendi. Érvei azonban nem hatottak, 

mert Szeged kellő erélylyel nem tiltakozott ugyan, a beterjesztett 

társulati szerződést azonban alá nem irta, hanem a községi választ-
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mány előzetesen azt kivánta, hogy a városi mérnök közbenjötte 

mellett a megyei építészeti hivatal által derittessék ki az, hogy vájjon 

a tervezett algyő-percsorai vonal teljes biztonságot nyujt-e, annak 

kiépítése mily költséget igényel s mily összeg esik e költségekből a 

városra. 

Tóth István nem ellenezte ugyan a város által kívánt szakértői 

véleményt és kiszámításokat, hanem Tápé községével együtt a szer-

ződést aláírván, mint az uj védvonal elfogadása által alakult társulati 

többség 17,400 holddal, Szeged város 12,000 és Algyő község 3200 

holdja ellenében a szerződést elfogadta s a társulatot végpontjainak 

meghatározása mellett saját elnöklete alatt végleg megalakította, mely 

alakulás a cs. kir. belügyminisztérium, mint illetékes kormányható-

ság 1856. 7738/643. sz. rendeletével jóvá is hagyatott. 

Még nagyobb volt Szeged város községi választmányának meg-

lepetése, a midőn a Than Ferencz cs. kir. megyei mérnök véleménye 

megérkezett. A város által feltett első kérdésre kinyilatkoztatta a szak-

értő, hogy az uj társulati vonal kellő védelmet fog nyújtani az 

ártérnek; a második kérdésre kijelenti, hogy összesen 78*570 köb-öl, 

föld szükséges az algyő-percsorai védvonal helyreállítására; a har-

madik kérdésre kijelentette, hogy a régi töltésezéseknek az illetők javára 

való beszámítása mellett e töltésezésből az uradalmat 5889 köb-öl, 

Algyő községet 17,645 köb-öl, Tápé községet 17,645 köb-öl, Szeged 

városát pedig 41,807 köb-öl terhelendi. E kiszámítás szerint tehát egy 

oly töltésnél, mely kizárólag az uradalom érdekéből volt készítendő, 

a város az egész költség felénél jóval többel lett volna köteles hozzá-

járulni. 

Mi sem lett volna természetesebb, hogy a községi választmányszeged ingatag 

ezen építési kulcs ellen a leghatározottabban tiltakozzék, annál inkább, ma&atartása-

mert képviselői a julius 17-én tartott társulati ülésen kijelentették, 

hogy a város magát a társulatba tartozónak nem tekinti és semmi 

további intézkedésekbe befolyni nem kiván. Megfoghatlan indokokból, 

bizonyára felsőbb nyomás következtében, azonban e tiltakozást kellő 

határozottsággal ismét nem lette meg. A szerződést ugyan ezúttal sem 

irta alá, hanem augusztus 23-án tartott ülésében kijelentette, hogy a véd-



vonal készítéséhez kész ugyan valamivel hozzájárulni, s a társulatból 

egyelőre kilépni nem kiván, kívánja azonban, hogy saját töltései is, 

nevezetesen szillér-baktói, a szeged-tápéi és a tápé-vesszős-szomolyai, 

javára a kirovásnál beszámíttassanak; e mellett kívánta, hogy beszá-

míttassanak azon költségei is, melyeket az 1845-iki, 1853-iki és 

1855-iki árvizek alkalmával — amikor majdnem egyedül védeke-

zett a töltéseken — az összes társulati tagok érdekében kiadott. 

Kívánta végül, hogy a hozzájárulási arány kulcsa is igazságosabban 

állapíttassák meg, nevezetesen saját illetékéből számíttassanak le a 

fehértói és fertői teljesen terméketlen területek, melyek az ármentesi-

tésnek mi hasznát sem élvezik. Kívánta végül, hogy e kérdések tekin-

tetében a város és az uradalom között külön egyezség létesüljön. 

Ily egyezség azonban az uradalomnak a társulatban elfoglalt 

visszautasító álláspontja miatt létre nem jöhetett, mert a társulat már 

ez év julius hó 28-ikán tartott ülésében megállapítván jövőre nézve 

az aranyositási kulcsot olykép, hogy az algyői uradalom 75/163, 

Szeged város 60/163, Algyő községe 16/163, Tápé községe pedig 

12/163 arányban legyen köteles viselni a társulati terheket, Tóth Ist-

vántól mi sem állott távolabb, minthogy ezen, az uradalomra nézve 

az elérendő haszonnal szemben oly kedvező kulcson saját akaratából 

változtasson, akkor, amidőn az alapbefektetések arányai részére a 

fentiek szerint annyira kedvezően alakultak. 

Ily helyzetben a község-választmány szeptember hó 3-ikán tar-

tott üléséből a helytartótanácshoz fordult azon kéréssel, hogy vagy 

engedtessék ki a társulat kötelékéből, vagy az igazságtalan kirovási 

kulcs változtattassék meg, kérvén egyben, hogy a város védelme 

szempontjából a tiszai töltések veszélyes szomolyai részének meg-

erősítésére a társulat szorittassék. 

szapáry József ^ helytartótanács a város ezen kérelmét a tiszaszabályozási 
g r ó f k ü l d e t é s e , 

központi bizottmány elnökének, Szapáry József grófnak azzal adván 

ki, hogy a helyszínen megjelenve s az érdekelteket meghallgatva, és 

szemlét tartva, a folyamodvány tárgyában véleményt mondjon, Sza-

páry József gróf, Herrich Károly központi tiszaszabályozási mérnökkel 

október hó elején Szegeden megjelent s a töltéseket a helyszínén 

• 

I 



megszemlélve, az érdekelteket október hó 5-ére Szegedre értekezletre 

összehívta s ezen Szeged város kívánalmait letárgyalta. 

A nagyfontosságú értekezleten az emiitett központiakon kivül, a 

felvett jegyzőkönyv szerint, jelenvoltak: a csongrádmegyei hatóság 

részéről Winkler Jakab politikai megyei biztos ; a csongrádi tisza-

szabályozás részéről Than Ferencz mérnök és Kovács Lajos segéd-

mérnök; Szeged szab. kir. város részéről Gamperl Alajos polgármes-

ter, Lengyel Pál tanácsnok, Szluha Gáspár, Neskovits György községi 

választmányi tagok és Nováky György Il-od mérnök; a mindszent-

algyői hitbizományi uradalom részéről Tóth István igazgató; Algyő 

község részéről Zombory Boldizsár biró, Török János esküdt, Reketye 

Pál jegyző ; Tápé község részéről Nagy [stván biró és Hegedűs Ist-

ván jegyző. Tollvivő dr. Szremátz János szegedvárosi főjegyző volt. 

Daczára a jelenlevők nagy számának, a tárgyalás csupán Gam-

perl Alajos polgármester és Tóth István uradalmi igazgató között 

folyt. Szeged város azon álláspontját, hogy a társulat kötelékébe 

nem tartozik, hosszasan kifejtette ; főérve az volt, hogy a társulati 

szerződést alá nem irta s hogy az 1855-iki november hó 10-ikén 

felvett jegyzőkönyv a szerződést nem pótolhatja, mert ezt a tisza-

szabályozási központi bizottság visszaküldte azzal, hogy a szerződés 

s a szabályozási tervek készíttessenek el; a város különben Algyő-

vel és a még bevonandó Dorosmával holdszám szerinti többségben 

lesz s igy a kisebbség által társulatba be nem kényszeríttethetik; a 

felsőbbség sem ismerte volna el a társulat fennállását, ha a viszonyok 

felől idejekorán felvilágosittatik; a kirovási kulcs tekintetében Szeged 

város előadja, hogy az igazságtalan, mert az uradalom alacsony föld-

jei töltés hiányában minden évben elöntetnének, a város földjeit 

pedig csak az 1853. és 1855-ikihez hasonló magas vízállás fenye-

geti ; az uradalom a mentesítés által jó minőségű földet nyer, mely 

eddig állandóan vizjárta rét volt, haszna tehát nagy lesz, mig a Sze-

ged város tulajdonát képező ártérnek nagy része rosszul termő, szikes és 

igy jórészben adómentes; igazságos arányosítás alapjául nem az ártér 

mennyiség, hanem az elérendő haszon szolgálhat; nincsenek beszá-

mítva a város javára az 1845., 1853. és 1855-ik évi nagy árvizek-
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ben teljesített nagy összegeket képviselő védekezései. Ezzel szemben 

az uradalom képviselője kijelenti, hogy a város az 1855. november 
* 

10-iki jegyzőkönyvet aláirta, melyben benfoglaltatik, hogy az a tár-

sulatba' álló tagokra nézve kötelező; az alakulás az ártéri többség 

szerint történt s igy annálinkább törvényes, mert azt a minisztérium 

7738/643. 56. sz. rendeletével »Csongrád-tiszaszabályozási alsó külön 

társulat« elnevezéssel végleg jóváhagyta; Szeged földjei nem rosszab-

bak az uradalom földjeinél, a sövényházi rét most is viz alatt áll; 

fentartja magának, hogy 8—9000 köb-öl töltést még ezentúl az ura-

dalom javára beszámíthasson. 

A töltések javitása kérdésében a helyszíni szemle alapján konsta-

tálva lőn, hogy a szomolyai töltés a tavaszszal bekövetkezhető ár-

vízre való tekintettel okvetlenül javítandó. Szeged e javításra, tekin-

tettel a nagy veszélyre — a helytelen arányosítás kiigazítása iránti 

jogának fentartása mellett — 4041 köb-ölet, az uradalom 500 

köb-ölet, Algyő községe pedig 800 folvó-ölet vállal el, olykép, hogy a 

munka járulékukba betudassék. 

E tárgyalások alapján Szapáry József gróf a helytartótanácshoz 

azon véleményt terjesztette fel — mit különben az érdekeltségnek 

azonnal tudomására is hozott — hogy Szeged jogilag a társu-

lat tagja s igy az irányában kötelezettségeit teljesíteni tartozik, az 

arányositási kulcs tekintetében pedig a társulatnak a barátságos uton 

való egyezkedésre három havi határidőt engedett, melynek siker-

telen lefolyása esetén a kulcs a tiszaszabályozási központi bizott-

ság kiküldöttei által a társulat költségére hivatalosan fog megállapit-

tatni. A szomolyai töltés kiépítése ügyében az érdekeltek között az 

egyezség létre jővén, illetőleg Szeged város annak kiépítését magára 

vállalván, ez ügyben további intézkedésnek szüksége elesett. 

1857-ik év elején érkezett le a helytartótanács leirata a Szapáry-

féle javaslatra ; e leirat teljes egészükben elfogadja Szapáry gróf javas-

latait; Szeged városának a »Csongrád-tiszaszabályozási alsó külön tár-

sulatba« való tartozását újból kimondja, az arány kihelyesbitése iránt 

pedig a várost az érdekeltekkel egyezségre utalja. Szeged város a 

helytartótanács ezen határozata ellen a cs. kir. belügyminisztériumnál 
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keresett orvoslást, honnan azonban felebbezése érdemleges elintézés 1856 okt 9. 

nélkül azzal jött vissza, hogy az időközben életbelépett 1856. n y ' l t P a r a n c s 

október 9-iki nyiltparancs szerint az eddigi társulatok he-

lyett építészeti kerületek lévén alakitandók, a város pana-

szait az újonnan alakítandó építészeti egylet keretében 

orvosolhatja. 

Nagy kő esett le a város hatóságának kebléről akkor, midőn e 

rendeletről a megyei hatóság utján értesíttetett. Remélte, hogy azon 

küzdelem, mely már három éven át folyt a város és társulat között, 

másrészt ugyancsak a város, a megyei hatóság, a tiszaszabályozási 

központi bizottság s minden felső kormányhatóság között, s mely 

küzdelemben minden hatóság a hatalmas hitbizományi uradalom párt-

jára állott, s a mely küzdelemben Szeged város legnagyobb ellensé-

gének a tiszaszabályozás ügyeiben akkor irányadónak ismert Herrich 

Károly bizonyult, valahára véget ér s a város a felállítandó uj épí-

tészeti kerületben érdekeit jobban érvényesítheti. — Annál kelleme-

sebben hatott a város hatóságára e remény, mert ugyanezen időben 

Szeged lakosságában egy más víztechnikai hiba okozott nagy levertséget. 

Ugyanazon Herrich Károly ugyanis ez időben az ujszegedi vasúti töl-

tés áteresz nélkül való kiépítésével a Tisza és Maros feles vizének 

az ujszegedi és marostői ártéren való lefolyását elzárta s a szomorú 

nevezetességre vergődött szegedi szorulatot tényleg meg-

alkotta. 

Ezalatt Tóth István, társulati elnök szorgalmasan hivta össze a 

társulati üléseket, melyeken olykor nagyfontosságú határozatok hozat-

tak. Szeged város a megyei hatóság parancsára megjelent ugyan a 

társulati gyűléseken, minthogy azonban egyrészt ügyét még végleg 

eldöntöttnek nem hitte, másrészt az 1856. okt. 9-iki nyiltparancs által 

a társulatot megszűntnek tartotta, annálfogva a legtöbb érdemi hatá-

rozat ellen óvást jelentett be. A november 27-ikén tartott társulati 

ülésen, tekintettel arra, hogy az algyő-percsorai vonal építése még 

meg nem kezdetett s ha megkezdetnék is, a jövő tavaszra el nem 

készülhetne, a sövényházi töltés kijavítása elrendeltetett. Ugyanekkor 

az algyő-percsorai tiszai fővonal kiépítése is elrendelve lőn s a költ-
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ség az eddigi arány szerint olykép lőn kiróva, hogy Szeged városára 

45,702 köb-öl esett, 91,404 frt értékben, az uradalomra pedig csak 

1020 köb-öl, 2040 frt értékben. 

Az 1858. január 18-ikán tartott társulati ülésen a helytartó-

tanács azon leirata folytán, melylyel az arányositási kulcsnak egyezsé-

gileg való megállapítását sürgette, újból heves vita keletkezett egy-

részt az uradalom, másrészt Szeged város képviselője között. Az 

uradalom képviselője vitatta, hogy az eddigi kulcs jó, sőt tekintettel 

arra, hogy a társulati töltések Szeged város belterületét is védik, a 

városra nézve előnyös. Szeged város megmaradt eddigi álláspontján 

s tovább menve, vitatta, hogy az 1856. október 9-én kelt nyiltparancs 

az eddigi társulati kötelékeket az összes jogokkal és kötelezettségekkel 

együtt megszüntetvén, minden pénzbeli és természetbeli szolgáltatá-

sokat jövőre nézve megtagadott, daczára annak, hogy a megyei ható-

ság már a várost ekkor 91,404 frt befizetésére kötelezte. A május 

15-én tartott társulati ülésen már kölcsön felvétele tárgyában tétetett 

intézkedés. 

A helytartóság az 1856. okt. 9-iki nyiltparancsot életbeléptetni 

határozván, a beosztási tervezetet a megyei hatóság utján a társu-

latnak megküldötte azzal, hogy arra észrevételeit tegye meg. A terv 

szerint a társulat a csongrádi magas parttól a röszkei magaslatig 

terjedő építészeti kerületbe lett volna beosztandó. A társulat 1858. 

julius 24-ikén tárgyalta a beosztási tervet s az ellen felszólalással élt, 

kijelentvén, hogy eddigi körében kiván maradni. Hogy e kívánságá-

nak súlyt kölcsönözzön, mindjárt el is határozta, hogy 450 holddal 

Dorosmát is bevonja a társulat körébe. 

A csongrád-röszkei építési kerület combinatiója ellen Szeged 

város is reclamált. A budai helytartótanácshoz 1858. julius hó 26-án 

felterjesztett reclamátiójában bőven kifejti az indokokat e tárgyban, 

főindoka, hogy az 1856. okt. 9-iki nyiltparancs alapján ez uj építé-

szeti kerületbe nem kényszeríthető, mert a város földjei már 1836. 

óta kiszárítva vannak; a Csongrád és Röszke között levő társulatok 

egyesülni nem akarnak, amint azt az 1857.junius 27-én tartott érte-

kezleten kimondták, 10 mértföldnyi vonalat tapasztalat szerint igen 
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nehéz védeni és sokkal könnyebb az ártereket apró társulatokban 

védelmezni; újból tiltakozik a percsora-algyői vonal megállapítása ellen, 

mert ez csak az uradalomnak áll érdekében s mely ingoványos, 

fakadó vizzel telt területen vonulván keresztül, megvédelmezni úgy-

szólván lehetetlen, kéri ennélfogva, hogy az uj építészeti kerület 

Sövényháza-Röszke végpontokkal alakittassék. 

Valamint azon bőven megindokolt felebbezésének, melyet a me-

gyei hatóság azon rendelete ellen beadott, mely a várost 91,404 frt 

töltésezési járulék befizetésére kötelezte, ugy ezen reclamatiónak sem 

lett semmi eredménye. A tervezett csongrád-röszkei építészeti kerü-

let ugyan meg nem alakult, nem azért, mert azt Szeged város elle-

nezte, hanem azért, mert a felső társulatok abba belépni vona-

kodtak ; de Szeged óhajai — egy sövényháza-röszkei társulat meg-

alakítása iránt — azért teljesedésbe nem mentek. Maradt minden a 

régiben, mert a cs. kir. belügyminisztérium 1859-ik évi 18,886. sz. 

rendeletével az V. folyamosztály alsó részén alakítandó társulat vég-

pontjaiul Percsorát és Röszkét jelölvén meg, az eddig fennállott 

»Csongrád jobbparti alsó külön társulat« helyett megalakította a1 

»percsora-szegedi ármentesitő társulatot.« 

Ezen belügyminiszteri rendelet ellenében a város hatósága Ő felségé-

hez folyamodott; ennek sem lett azonban semmi eredménye, mert a 

folyamodvány először adatok pótlása végett visszaküldetett s nincs nyoma 

annak, hogy az, a kivánt adatokkal felszerelve újból felküldetett volna. 

A városnak a percsora-szegedi társulatba való tartozandósága tehát 

végérvényesen kimondva lévén, a város a társulati pénztárba, az igaz-

ságtalannak tartott kirovási kulcs alapján kivetett járuléka fejében, ez 

évben 30,000 forintnál többet kényszerült befizetni; a még hátralé-

kos 40 — 50,000 frt összegre nézve a megyei hatóság a kölcsön ki-

eszközlését felajánlotta, mit azonban a város el nem fogadott. 

A társulat 1860. február 6-ikán tartott ülésében tett elnök jelen-' 

tést arról, hogy Szeged város a szillér-baktói töltését javíttatja s hogy 

a székhalomtól a macskási szőlőkig töltést akar építeni. Szeged város 

ugyanis látván a társulat zilált helyzetét, látván azt, hogy az algyő-

percsorai töltés, melynek védképessége dolgában már előre bizalmat-



lankodott, nem épül, a sövényháza-vadkerl-algyői töltést pedig a 

társulat ép azért, hogy tagjait az algyő-percsorai védvonal mielőbbi 

kiépítésére ösztönözze, czélzatosan rosszul tartja fenn s csak vég-

szükség esetében védelmezi: elhatározta, hogy nemcsak a szillér-bak-

töi alvógátját javíttatja ki, hanem e mellett az alvógát székhalmi 

végpontját a fehértó északi partján keresztül egyenes vonalban a 

macskási szőlőhegy magaslataival is egybeköti, hogy ezáltal saját belső 

határának s a város belterületének a társulati véd töltésektől függet-

len biztonságot szerezzen. A társulat e tervben a társulati kötelék-

ből való kilépés czélzatát látván, e töltések megerősítése, illetőleg 

kiépítése ellen a helytartótanácsnál is erélyesen tiltakozott, de ered-

ménytelenül, mert a kormány a macskási töltés kiépítését engedé-

lyezte oly feltétel alatt, hogy ezáltal a városnak a társulathoz való 

viszonya nem változik. A macskási töltés ez évben csakugyan ki-

épült s a szillér-baktói töltések kijavíttattak s megerősíttettek. 

Az 1860. ápril hó 5-ikén tartott társulati ülésen elnök az algyő-

percsorai vonal kiépítésére egy nagy kölcsön felvételét hozta javas-

latba, mely javaslat elfogadtatván s a társulati tagok ez irányú meg-

hatalmazás beszerzésére utasíttattak. A sövényháza-vadkerti töltés 

kijavítását a társulat elrendelte s e czélra 10,000 frtot szándékozott 

kiróni. Az uradalom kijelentette, hogy e helyreállításhoz nem járul, 

hanem az egész sövényháza vadkerti vonalat ellenszolgáltatás nélkül 

a társulat tulajdonába bocsájtja. Ennek folytán e vonalat a társulat 

többi tagjai emelték fel és védelmezték. 

Az ez évi vizvédekezés ismét a sövényháza-vadkerti vonalon 

folyván, ennek fontossága annyira előtérbe nyomult, hogy a társulat 

1861. márczius 23-ikán tartott ülésében e töltésnek 20,791 frt költ-

séggel való kijavítását elrendelte, mely kirovásra a város 5000 frtot 

a társulati pénztárba be is fizetett. Ismét óvást tett azonban a kirovási 

kulcs ellen, valamint az ellen is, hogy a társulat a védintézkedéseket 

kellő időben nem foganatosítja, hanem azokat a drága napszám ide-

jére hagyja fenn. 

visszavonás a Az 1861-iki október 1-ső napján tartott társulati ülésen ismét 
t á r s u l a t b a n . 

heves vita folyt Szeged város kiküldötte és Tóth István társulati 
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elnök között. Mint fennebb láttuk, a társulat ellenezte a szillér-baklói 

töltés megújításának s a macskási töltés kiépítésének tervét s e 

miatt a felső hatóságnál panaszt is tett. A panasznak eredménye 

ugyan nem lett s a jelzett töltéseket a város kiépíthette, e körülmény 

azonban ismét elmérgesitette azon különben is feszült viszonyt, mely 

a város és a társulat között fenforgott. A fenti ülésen tehát Szeged 

város újból vitatta, hogy a társulatba nem tartozik; óvást tesz az 

arányositási kulcs ellen, mely szerint reája a társulat a terheket kirója ; 

tiltakozik az ellen, hogy a társulat őt a saját biztonságára szolgáló 

müvek kiépítésében gátolja, s a felelősséget ez irányban a gátló tár-

sulatra hárítja. Tóth István elnök erre azzal riposzlirozott, hogy a 

városnak a társulatba való tartozása immár »res iudicata« ; a város a 

társulatot ép a napokban elismerte az által, hogy a sövényháza-vad-

kerti töltés erősítésére pénztárába 5000 frtot befizetett; az arányo-

sitási kulcs ellen figyelembe vehető kifogást hosszú évek alatt fel 

nem hozott s ezirányu combinatiójából mindig felejti, hogy a társulat 

töltései a város belterületét is védelmezik. Ez ülésen elkészítette a 

társulat óvását a baktó-macskási töltés építése ellen, s azt a hely-

tartósághoz is felterjesztette. Ugyanezen ülésben jelentette ki Algyő 

községe is, hogy társulati tag lenni megszűnt, s többé a társulat 

ügyeiben részt nem vesz, mire a társulat elhatározta, hogy ilyen, a 

törvénynyel ellenkező nyilatkozatokért a felelősséget a nyilatkozóra 

hárítja. 

Az 1862-ik évi február 6-ikán tartott ülésen a tiszavölgyi kir. 

biztos figyelmeztető felhívására újból elrendelte a társulat a sövény-

háza-vad kerti töltés vonal megerősítését s az érdekeltségre holdankint 

1 frt 80 krt rótt ki. Ugyanezen évi október hóra elkészültek a tervek 

és kiszámítások az összes társulati vonalakra nézve is. A percsorai 

magas partoktól a szegedi vár északi sarkáig 18,376 folyó-öl hossz-

ban 260,521 köb-öl föld behordása mutatkozott szükségesnek. A 

költség tehát meghaladta a félmillió forintot. E munkálatok annál 

sürgősebbek voltak, mert a tiszai V. folyamoszlály időközben megke-

reste a társulatot, hogy tekintettel a Maros levezetése által Szegednél 

beállott duzzadásra, töltéseit magasítsa. A társulat kijelentette, hogy ily 



terhet el nem bir s elhatározta, hogy az államtól Szeged, Tápé és 

Algyő közmunkaerejének kirendelését fogja kérelmezni. 

Az 1863-ik évben a társulat tagjai ellen immár politikai végre-

hajtásokat vezetett a hátralékos járulékok beszerzése czéljából. Ugyan-

ezen évben lön elrendelve a szegedi vár déli oldalától a Röszkéig 

terjedő védvonal felvétele és kiépítése, mely Szeged városának szin-

tén egy régi sérelmét képezte azért, mert e vonalon, daczára hogy 

a társulat végpontjai közé esik, magának kellett már évek óta betu-

dás nélkül védekezni. 

P e r c s o r a i v o n a i £ z évben történt azután végleges intézkedés az algyő-percsorai 

kiépítésé. f3Vona j kiépítése ügyében. E fővonal a mérnöki számítás szerint 

155,919 köb-öl föld behordását igényli 311,839 frt értékben. A cson-

grádmegyei főispáni helytartó értesítette a társulatot, hogy a bécsi 

nemzeti bank hitelosztálya hajlandó a kölcsönt nyújtani. A társulatnál 

a kölcsönügy nem ment simán, mert Szeged város képviselője azt 

ellenezte először elvi okokból, másodszor azért, mert a kiépítendő 

vonalba a szeged-röszkei vonal nincs fölvéve, már pedig ez is tár-

sulati védvonal s az árviz az árteret ez oldalról is elöntheti. Felsőbb 

nyomás folytán ez okból a város a társulati ülésre más képviselőt 

küldött, ki azután a kölcsönt meg is szavazta. 

A kölcsön felvételénél már a percsora-algyői vonalon kivül az 

algyő-szegedi vonal is combinatióba jött. Ez uj combinatió szerint a 

töltésvonal előállitásába 202,805 köb-öl föld szükséges. Ebből már az 

algyő-szegedi vonalon beépíttetett 16,693 köb-öl. Marad ennélfogva 

beépítendő 189,111 köb-öl, összesen 372,223 frt értékben. Ez összeg-

ből a fennálló kulcs szerint jut: a mindszent-algyői hitbizományi 

uradalomra 136,041 frt 35 kr., Szegedre 165,987 frt 22 kr., Algyőre 

52,309 frt 78 kr., Tápéra 17,885 frt 08 kr. 

A kölcsönt — mint emiitők — a bécsi nemzeti bank hitelosz-

tálya ajánlotta 6°/0-os kamat mellett oly módon, hogy a kölcsön 

kötvényekben adatik, melyeket a társulat vagy folyó áron érté-

kesít, vagy pedig magánál az intézetnél zálogba ad, hol is a kötvé-

nyek névértéke után 95 frttal számított 2/3 értékét készpénzben 

megkapja s az eleső V3-ért az intézet a társulatnak kamatot fizet. 
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Ezen ajánlathoz képest a felveendő kölcsönösszeg, tekintettel arra, hogy 

az uradalom kijelentette azt, hogy a kötvényt jegyzőkönyvi biztosítás 

mellett aláírja ugyan, de a kölcsönből részt venni nem kiván és a 

saját részét készpénzben befizeti a társulati pénztárba, 240,000 frtban 

lőn megállapítva. 

A kölcsön felvételére Tóth István elnök hatalmaztatván fel, ez 

már az október 7-ikén tartott társulati ülésen bejelentette, hogy a 

bécsi nemzeti bank hitelosztályával való tárgyalások megakadtak s 

a kölcsönfelvétel akadályokba ütközött; de jelentette azt is, hogy 

a kormány az aszályra és ínségre való tekintettel közmunkákra öt 

millió frtot designált, melyből a társulat is nyerhet a fentinél előnyö-

sebb kölcsönt. Már lépéseket is tett ez irányban s a főispáni hely-

tartó hivatalosan értesítette, hogy a társulat valóban ez Ínséges köl-

csönben részesülni is fog. 

És valóban ezen inségkölcsönből kivánt felvenni a társulat 240,000 

frt kölcsönt 5% kamat mellett, 10 év alatt leendő visszafizetés felté-

tele alatt. A kölcsönösszeg azonban időközben a kormány által 199,600 

frtra szállíttatván le, e kölcsönből Szegedre 140,277 frt 48 kr., Algyőre 

44,207 frt 65 kr., Tápéra 15,114 frt 87 kr. esett, az uradalom 

pedig a kölcsön czimén a társulati pénztárba 114,970 frt 01 krt 

fizetett. 

Ez összeg igénybevétele mellett azután a társulat 1863. őszén és 

rákövetkező télen lázas sietséggel kiépítette a percsora-algyői fővonalat 

s igy a társulati vonalrendszerből csak a szeged-röszkei védvonal 

hiányzott, melyre nézve azonban — mint fennebb láttuk — a tár-

sulat az előmunkálatokat ugyancsak elrendelte. 

1864—65 -66-ik év a társulat életében csendesen folyt le; a 

percsora-algyői töltésvonal készen volt, a társulat egyéb töltései is 

kijavíttatlak, s ezeket csak 1866-ik évben fenyegette a felsővidéki 

nagy havazások folytán leömlő ár, mely azonban különösebb védelmi 

intézkedések nélkül csendesen lefolyt. Ha a társulatban meg lett 

volna a jó akarat, ezen nyugalmas 3 év alatt bizonyára elkészíttet-

hette volna az ártérfejlesztést, osztályozást s az arányositási kulcsot, 

de ezek nem illettek bele Tóth István messzeható terveibe. 

6 

I n s é g k ö l c s ö n 

( e l v é t e l e . 

E r e d m é n y t e l e n ü l 

eltelt c s e n d e s 

é v e k . 



Annál nagyobb veszedelemben forogtak a társulat védvonalai és 

ezzel ártere a következő 1867-ik évben. A viz óriási tömegekben 

hömpölygött alá s megfeküdte a társulat védvonalait egész hosszban. 

A védelem lázas erőfeszítéssel folyt a társulat összes védvonalain s 

különösen a percsora-algyői vonalon. Szeged város óriási rettegésben 

volt heteken keresztül. Legnagyobb veszély volt a körtvélyesi és 

serkédi kanyaroknál, hol a töltést majd egy mértföldnyi hullámtér 

habjai csapkodták. Kitűnt akkor, hogy a percsora-algyői vonal védel-

mére állandóan számitaui nem lehet; el kell annak előbb-utóbb sza-

kadnia, mert a mellett, hogy a körtvélyesi és serkédi kanyarok hul-

lámterének erejét állandóan különben sem állhatná ki, a töltés belső 

lábánál 2—4 lábnyi fakadó viz nyaldosta lábát. E körülmény a véde-

kezést óriási módon nehezítette, mert földet kapni sehol nem lehetett 

s a védők kénytelenek voltak a töltést »átfordítani«, vagyis a töltés viz-

felőli részét annak hátsó részéből magasítani, mi azután a töltést 

rendkívül gyengítette. E mellett nehezítette a védekezést azon körül-

mény, hogy Algyőtől kezdve az egész vonalon egyetlen helység nin-

csen s igy munkáskéz oda csak Algyőről, Tápéról, Szegedről s különö-

sen a legtávolabbi Szegedről volt szállítható, mert Algyő és Tápé csekély 

lakossága a saját töltései védelmére sem volt elégséges. A munkást és 

védszereket pedig Algyőtől kezdve az átázott töltésen sárban, esőben 

kell szállítani, mi a rendszeres védelmet majdnem lehetetlenné teszi. 

A gondviselés különös jóakaratának lehetett köszönni, hogy a 

töltések a vizet valahogy kiállották s Szeged város már ekkor el nem 

pusztult, mert bizony félő, ellenállhatott volna-e a betörő ár rohamá-

nak a sövényháza-vadkerti és a baktó-macskás-szilléri töltés, melyek 

mind kisebb méretekben voltak kiépítve. 

Ezen árvízvédelem tanulságaiból belátta Szeged város közönsége, 

hogy a percsora-szegedi társulat védelmében nem bizhatik s e kár-

tyára a város jövőjét fel nem teheti. A vész elmultával rögtön taná-

csot ült az uj alkotmányos hatóság s elhatározta, hogy a városnak 

mindent meg kell tenni arra nézve, hogy a percsorai társulat köte-

lékéből kiszabaduljon. Szluha Gáspár tanácsnok elnöktete alatt ennél-

fogva bizottságot küldött ki arra nézve, hogy a Szeged és a percsora-

1 8 6 7 - i k í á r v í z . 
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szegedi társulat közötti jogi viszonyt felderítvén, a társulat köteléké-

ből való kibontakozás módjára nézve véleményt adjon, mely véle-

mény elkészülvén, 1867. évi márczius hó 11-én tartott közgyűlésé-

ben kimondotta, hogy Szeged város tiszajobbparti földjei után 

semmiféle társulatba nem tartozik s ezentúl saját határán 

vonandó töltések által önmaga fogja magát védelmezni. 

Ezen határozat a közmunka és közlekedési miniszterhez is felterjesz-

tetvén, a város magát többé a társulati üléseken nem képviseltette. 

Ezen fölterjesztés folytán a közmunka és közlekedési miniszter 

a Szeged város és a percsorai társulat közötti panaszos ügy meg-

vizsgálására 1868-ik év elején Csongrádmegye hatóságát küldötte ki 

s egyben utasította Ürményi József, tiszavölgyi kir. biztost, hogy a 

társulat által a kellő adatokat a nevezett megyének átszolgáltassa. 

A társulat ez év folyamán rendelkezésére bocsájtotta ugyan az irato-

kat Csongrádmegyének, de egyszersmind kérte a minisztert, hogy a 

társulat és Szeged város között fennálló eddigi viszonyt tartsa épség-

ben, sőt miután Szeged város a társulati járulékokat fizetni vona-

kodik, rendelje el ellene a politikai végrehajtást. 

Ez évben újból jelentékenyebb víztömegek zudultak a társulat 

védvonalaira, ugy hogy a társulat a szükséges védekezés eszközlésére 

ápril 11-ikén tartott ülésében 20,000 frt kirovást eszközölt. Az ár 

azonban veszély nélkül lefolyt. 

Ezen évben merült fel a társulatnál Algyő község 1863-iki inség-

kölcsöne jelzálogi biztosításának kérdése. Mint fennebb emiitettük, 

Algyő község azon kölcsönből, mely az öt milliós inség-alapból 

1863—64-ben felvétetett, szintén részesült. Az eredeti 240,000 frt 

kölcsönösszegből Algyő község 52,309 frt 78 krban volt részesítendő, 

minthogy azonban a kölcsönösszeget a kormány 199,600 frtra leszál-

lította, annálfogva a községnek kölcsönül 46,207 frt 60 kr. jutott. 

A mikor a község felvette a kölcsönt, még meg volt értékes köz-

legelője, mely a kölcsönnek elegendő jelzálogi alapot szolgáltatott. A 

kincstár a bekebelezéssel késedelmeskedvén, időközben Algyő közlege-

lőjét felosztotta, az egyes lakosokra a tulajdonjogot bekebeleztette s 

igy a kincstár a jelzálogtól elesett, mert magának Algyőnek, mint 

2* 
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községnek, alig maradt valamelyes értékű vagyona. A szegedi pénz-

ügyi felügyelőség most a társulathoz fordult, hogy a kölcsönre nézve 

jelzálogot nyújtson, mire a társulat julius 29-én tartott ülésében ter-

mészetesen tiltakozott e suggerált kötelezettség ellen. Évekig tartó tár-

gyalások után a körültekintő Algyő tartozását a többi társulati tagok-

nak kellett megfizetniök. 

Ugyanezen évben Algyő és Tápé folyamodványt nyújtott be az 

osztályozás és arányositási kulcs megállapítása iránt. Ürményi József, 

tiszavölgyi királyi biztos e folyamodványt véleményre a társulathoz 

leadta. A társulat kijelentette, hogy addig, mig a Szegeddel fenforgó 

viszály ügye tisztázva nincs, uj osztályozást és kulcs megállapítást 

nem eszközölhet. 

Ez évben Szegeden a felső tiszaparton jelentékenyebb partcsu-

szamlás észleltetvén, jellemző a Szeged és a társulat közötti viszonyra 

nézve az, hogy a társulat kijelentette, hogy annak helyreállításához 

és védelméhez nem járul, mert a szakadások a Maros átellenében 

való beomlásból származnak, már pedig épen Szeged volt az, a ki 

a Marosnak a Boszorkányszigethez való levezetését az ötvenes évek-

ben ellenezte. A partbeomlás ellen igy Szeged városának saját költsé-

gén kellett sarkantyú építése utján védekeznie, mely védekezési mód 

a következő években rengeteg összegeket nyelt el. 

Csongrádmegye közgyűlése Szeged város azon kérelme fölött, 

melyben magát a társulati köteléken kivül állónak nyilatkoztatván, e 

nyilatkozatot felsőhatóságilag tudomásul venni kérte, a társulat által 

beszolgáltatott adatok alapján s bizonyára akkor a megyénél nagy 

befolyású Tóth István uradalmi igazgató közrehatásával Szeged váro-

sára nézve kedvezőtlen nyilatkozatot adott. Ilyet adott Ürményi József, 

tiszavölgyi kir. biztos is, kihez a kormány a megye véleményét javas-

latra kiadta. Ily körülmények között a kormány álláspontja e kér-

déssel szemben már alig lehetett kétséges. 1869. ápril hóban le is 

a k o r m á n y érkezett a közmunka és közlekedési miniszter márczius 28-ikán kelt 
d ö n t é s ő 

rendelete, melyben hosszas indoklás mellett kimondja, hogy Szeged 

város a percsora-szegedi árnienlesitő társulathoz tartozik; 

az arányositási kulcs azonban a birtok és haszon arányá-
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ban kiigazítandó s ez azon évi augusztus haváig eszköz-

lendő, hogy annak folytán a le- és visszaszámolások meg-

ejthetek legyenek. 

Lényegében ugyanily tartalmú rendelet ment a társulathoz is, 

mely azt május 25-én tartott ülésében tárgyalta. E leirat folytán a 

társulat az ártérfejlesztést és osztályozást, valamint az arányositási 

kulcs megállapítását el is rendelte s annak költségeire 6000 frtot meg 

is szavazott. Az ülésen Szeged város képviselője kijelentette, hogy 

az ártérfejlesztést, osztályozást s az arányositási kulcs megállapítását 

nem ellenzi ugyan, azonban a város a társulat kötelékébe való tarto-

zásának kérdését a miniszteri rendelettel eldöntöttnek nem tekintvén, 

az országgyűlésnél keres orvoslást. Az ártérfejlesztés alapjául Szeged 

város azon javaslata ellenében, hogy az az 1830-as vizszin alapján 

történjék, alapul az 1855-iki vizszin fogadtatott el, mert a jegyző-

könyv tartalma szerint »ekkor a viz a töltéseket elszakítván, duz-

zadás vagy viztorlódás elő nem idéztetett.« E határozat ellen Szeged 

város újból óvást emelt, kijelentvén, hogy igy a költségekhez sem 

járul. Ugyanezen évben lőn elrendelve a hátralékos tagok ellen a 

politikai végrehajtás, minek folytán a társulati pénztárba jelentékeny 

összegek folytak be. 

Ugy látszik, hogy Tóth István uradalmi igazgató is kezdte már 

unni azon áldatlan vesződséget, melyet eljárása magára vont. Ezen-

felül látta, hogy a sövényházi rét mentesítése az igazságtalan ará-

nyositási kulcs daczára is az uradalomnak horribilis költségébe kerül 

s az a belvizek miatt a mentesítés daczára is alig-alig használható. 

A csökönös férfiú azonban nem akarta egyszerre feladni eddigi 

álláspontját, hanem egyelőre a társulattal feliratot intéztetett a kor-

mányhoz és az országgyűléshez az iránt, hogy a tiszaszabályo-

zást az állam vegye át. 

Szeged város — mint azt képviselője a május 25-én tarto&eged f e l i r a t a 

társulati ülésen bejelentette — az 1869. ápril 28-iki miniszteri ren- j^®10' 

delet ellenében csakugyan az országgyűlésnél keresett orvoslást. A 

feliratot, mely a város összes sérelmeit kimerítette, felküldte képvise-

lőjének, Horváth Mihálynak, azon kéréssel, hogy azt a képviselőház-
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ban benyújtsa. Horváth Mihály azonban a folyamodványt — bizo-

nyára az illetékes körök javaslatára — be nem nyújtotta, hanem 

arra kérte a városi hatóságot, hogy egy ujabb feliratban folyamod-

jék sérelmei orvoslása végett a közmunka és közlekedési miniszterhez. 

A város képviselőjének ezen eljárása, melyben sokan ismét Herrich 

Károly kezét látták működni, rossz vért szült ugyan a városnál, azon-

ban a november havi közgyűlésből mégis felirat ment a minisz-

terhez. 

A miniszter, a város legnagyobb megütközésére, a város sérel-

Ü r m é n y i és meinek megvizsgálására Ürményi József, tiszavölgyi kir. biztost és 
Hernchkuldetese' Herrich Károlyt küldötte ki. Herrich Károlyban a város örökös ellen-

ségét látta, ki megalkotta 1855-ben a percsora-szegedi társulatot, 

1857-ben pedig az ujszegedi ártérnek a vasútvonallal áteresz nélkül 

való áttöltése által a szegedi szorulatot: Szeged város e két örök 

veszedelmét. De Ürményi Józsefet sem nézte jó szemmel, a város, mert 

hisz ő tette meg a mult évben ismeretes javaslatát Csongrádmegye 

véleményére, melynek eredménye épp azon 1869-iki márczius 28-án 

kelt miniszteri rendelet lőn, melynek orvoslásáról most szó volt. A 

tárgyalásoktól ennélfogva a város semmi jót nem remélhetett. 

Ürményi József tiszavölgyi kir. biztos 1870. január 20-ikán 

Szegedre érkezvén, 21-ikén részt vett a percsora-szegedi ármentesitő 

társulat ülésén azért, hogy annak viszonyait megismerje. Az ülés 

folyama alatt bőven volt alkalma tapasztalni, hogy a társulat a leg-

siralmasabb állapotban van. A töltések rongáltak, a védanyagok rot-

hadtak, a pénztárkészlet 293 frt 09 krt, a társulati tagok tartozása 

39,613 frt 68 V2 krt tesz ki akkor, midőn az esetleges árviz ellen 

már a védekezésre gondolni kellene. Ugyanazon napon egy vegyes 

értekezleten tárgyalt a város képviselőivel, kiket Herrich Károlylyal 

együtt arra igyekezett reábirni, hogy egy uj, a csongrádi magaslatok-

tól Röszkéig terjedő társulat alakitásába nyugodjanak bele. Az érte-

kezlet tagjai azonban sem erről, sem a percsora-szegedi ármentesitő 

társulatba tartozásukról tudni sem akartak s igy az értekezlet ered-

mény nélkül oszlott szét, aminthogy Ürményi egész kiküldetése a 

városra nézve eredménytelen maradt. 
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A közmunka és közlekedési minisztérium majdnem másfél év A miniszter 

d ö n t é s e . 

múlva intézkedett csak Örményi jelentése ügyében. A döntés a városra 

nézve kedvezőtlen volt. A miniszter kijelentette, hogy a városnak a 

percsora-szegedi társulatba való tartozása tárgyában 1869. 

28-án kelt rendeletét egész terjedelmében fentartja s azok 

végrehajtását szükség esetén kényszereszközökkel is foga-

natosítja. Utasította a várost, hogy tartozását késedelem nélkül 

fizesse be s viszont kötelezte a társulatot, hogy a végleges hozzá-

járulási kulcs megállapítása s az eddig teljesített fizetések leszámolása 

iránt az 1871. évi XXXÍX. t.-cz. 25. §-a terhe alatt intézkedjék. 

Visszatérve a társulatra, ennek 1870. február 28-ikán tartott 

ülésében olvastatott a tiszavölgyi kir. biztos leirata, melyben tudatja, 

hogy ártérfejlesztési alapul a minisztérium az 1830-iki vizszinmagas-

ságot tűzte ki. A társulat ebben meg nem nyugodott, hanem a kér-

dést ismét elodázva, kérte az 1855-iki vizszinnek ártérfejlesztési ala-

pul leendő elfogadását. A járulékok a politikai végrehajtás daczára 

sem folytak be s igy a társulat — bár eredményében sikertelenül 

— segélyt kért azon 1.600,000 frtból, melyet az országgyűlés tisza-

szabályozási czélokra megszavazott s szorult pénzügyi helyzetében 

újra kérte a tiszaszabályozás államosítását. 

Ez időtől kezdve egész 1876-ik évig a társulatot nagyobb árviz 

nem • háborgatta. Az alkalmazott politikai végrehajtások utján ked-

vezőbb helyzetbe jővén, töltéseit kijavíthatta; azonban sem az ártér-

fejlesztésre, sem az osztályozási és kirovási kulcs megállapítására 

komolyan nem is gondolt, úgyannyira, hogy Szeged városa a végre-szeged ujabb 

hajtásokkal való folytonos zaklatása folytán türelmét vesztve s Pén-61^.^^1 

zéből teljesen kifogyva, a közgyűléshez az iránt tett előterjesztést, 

hogy a város az országgyűléshez újból egy panaszos kérvényt intéz-

zen, melyben sérelmeit elősorolja; e kérvényt sajtó utján sokszoro-

sítássá s a kormány és képviselőház minden tagjának megküldje; 

a képviselőház és kormány tagjainak tájékoztatása végett pedig Buda-

pestre egy küldöttséget meneszszen. 

A küldöttség megbízatásában 1874. januárban eljárt. Minden erőt 

kifejtett a kérvény szóbeli támogatása ügyében. Az eredmény azon-
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ban az lett, hogy a kérvény minden vita nélkül a miniszternek kiada-

tott; még a város képviselői sem szólaltak fel. 

1875-iki márczius hó elején érkezett meg e kérvényre a minisz-

ter rendelete. Az akkori időben a közügyeket vezetők állítása szerint 

e rendeletet egy bizalmas értekezés előzte meg, mely Zichy József 

gróf, közmunka és közlekedési miniszter és a város képviselői között 

lefolyt. Az értekezlet szegedi tagjai a minisztert a kellő informatió 

megadása mellett arra is kérték, hogy a percsora-szegedi társulat 

ügyeinek előadását Herrich Károly miniszteri tanácsostól vegye el. 

A miniszter rendeletében kijelenti, hogy a várost a társulat köte-

lékéből ki nem bocsáthatja, azonban a teherviselés, leszámolás és 

egyéb kérdések orvoslása végett a társulathoz kormánybiztosul Mar-

M a r s o v s z k y kofcovszky Gyula, osztálytanácsost küldi s a város közönségétől elvárja, 

™nyh z,nssashogy a kormánybiztost minden erejével támogassa. 

Az ápril 14-iki társulati ülésen felolvastatod a miniszter leirata, 

melyben a »Szeged város érdekeit sértő társulati intézkedések s a 

laza társulali kezelés eloszlatására« Marsovszky Gyula, osztálytaná-

csost kormánybiztossá kinevezi, feladatául tűzvén »az ártéri területek 

újbóli felvételét, osztályozási és arányositási kulcs kidolgozását, a 

számadások megvizsgálását, a töltésvonalak biztos állapotba helyezé-

sét, végre a leszámolásoknak a valósághoz hiven leendő eszközlését.« 

Ez év május havában meg is érkezett Marsovszky kormánybiztos 

Szegedre Bodoky Lajos főmérnökkel, mint műszaki tanácsadóval. 

A kormánybiztos nagy ambitióval fogott feladata megoldásához. Már 

ez év november 23-án tartott értekezleten a következő intézkedéseit 

terjesztette elő, és pedig elrendelte: a) a töltések felemelését; b) annak 

megvizsgálását, hogy az egyes töltésrészek kinek költségén építtettek; 

c) a tápéi és algyői töltések jó karba helyezését; d) belvizlevezelési 

tervek készítését, e czélból 20,000 frtot kirótt, melyet Szeged és az 

uradalom pénzben fizetnek, Tápé és Algyő munkában rónak le; 

e) elrendelte az ártérfejlesztést; f) kifizette a függő adósságokat; g) 

elrendelte a számadások megvizsgálását. Az 1876-iki társulati költ-

ségvetést a kormánybiztos szintén megállapította s e czimen 32,000 

frtot rótt ki a társulat tagjaira. 
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Szeged város látván a kormánybiztos erélyes és czéltudatos 

intézkedéseit, bizalommal nézett annak működése elé ; a gyűléseken 

— melyek a felfüggesztett autonómia daczára is tartattak, de inkább 

értekezletek voltak — állandóan megjelent s ott a kormánybiztost 

támogatta. Nem ugy az uradalom és Tápé! Már a kormánybiztos 

kinevezését, a miniszteri rendelet fentidézett szavai miatt, nagy levert-

séggel fogadták; most pedig, amint látták, hogy hatáskörük megszűnt, 

s vége az aranyjuezi szép napoknak, bizalmatlanságuk fokozódott s 

lassanként az ülésekről is elmaradoztak. 

Az 1876. február 10-iki értekezleten tudatta a kormánybiztos, 

hogy az ártérfejlesztési munkálat Hutter Gyula mérnöknek ajánlati 

verseny utján kiadatott. Bemutatta a gátvédelmi szabályzatot, vízvédelmi 

és gazdasági bizottságot alakított. 

Ugyanezen évi február 29-én, tekintettel a felső vidékről várható 1876-iki árvíz, 

nagy hóolvadásra, a miniszter felhívta a kormánybiztos figyelmét a 

legerélyesebb védekezésre s e tekintetben részletes utasításokat is 

küldött. A kormánybiztos érdemeül el kell ismerni, hogy a vész elhá-

rítására a legerélyesebb intézkedéseket tette meg. Szeged városát 

vízvédelmi bizottság alakítására felhívta s a tápéi kaputól Röszkéig 

terjedő vonal védelmére utasította. Elrendelte, hogy a rosz állapotban 

levő percsorai keresztgát helyreállíttassák. Márczius 15-ikén a viz 

20' 8"-re emelkedvén, a Szegeden és az Algyőn székelő társulati 

bizottmány permanensnek mondatott ki. Szeged város saját bizton-

ságára az alföldi vasúti töltést emelni kívánván, a kormánybiztos az 

engedélyt erre kieszközölte s márczius 19-én Szeged város e töltés 

emelését megkezdette. Kormánybiztos ekkor a védelemre katonaságot 

kért. Márczius 26-án iszonyú vihar dühöngött a felső vonalakon. A 

vihar a töltéseket nagyon megrongálta. A városban iszonyú félelem 

uralkodott s az egész ország visszatariott lélegzettel várta Szeged 

pusztulását. Márczius 30-án Lukács György, belügyminiszteri taná^ 

csos, teljhatalmú kormánybiztossá neveztetett ki Szeged megmentése 

végett. Ugyanezen nap a gyála-n agy réti töltés beszakadt, minek folytán 

a viz apadásnak indulván, a helyzet megkönnyebbedett. Ápril 2-án a 

viz ismét előbbi magasságát érvén el, Tápé és Dorosma lakossága a 

3 
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védelemre kirendelve lőn. Ápril 2-ikától 8-ikáig óriási viharok folytán 

a veszedelem tetőpontra hágott. A töltéseket a vihar több helyütt 

szétrombolta s nyúlgátakkal, deszkákkal kellett védekezni. Kormány-

biztos a védelem folytathatására a minisztertől 20,000 frtot kért s 

egyben kérte, hogy személyesen győződjék meg a veszedelem nagy-

ságáról. A vésztől e napokban a társulat árterét bizonyára csak az 

mentette meg, hogy ápril 6-ikán a horgos-martonosi, 8-ikán pedig a 

percsora-csanyi öblözet hármasi töltése beszakadt-

A hármasi töltés beszakadása folytán a viz a percsorai kereszt-

gátat hátul támadta meg. Ez okból minden erő e keresztgátra lőn 

rendelve. Ide vonult Szegedről tömérdek munkás s ezek között 

• önkéntes védőként a város intelligens fiatalsága. A percsorai töltés 

viz felőli oldala felmagasittatott s a kőtörési szőlők közti mélyedések 

eltöltettek, nehogy a viz innen kerüljön a társulat árterére. A beállott 

duzzadás folytán a keresztgál melletti viz két lábbal magasabb volt 

a Tisza vizszinénél. A felmagasított kereszttöltés az ápril 13-án bekö-

vetkezett vihart szerencsésen kiállván, ez időtől kezdve a viz lassú 

apadásnak indult. Még junius 17-én, tehát már a védelem leszere-

lése után dühöngött nagy vihar a kereszttöltésnél, de e vész is sze-

rencsésen elmúlt. 

A vész elhárításában kiváló érdemeket szerzett Várady Jgnácz 

mérnök, ki a városi vészbizottság javaslatára a kormánybiztos által 

a percsorai keresztgát védelmére küldetvén, e védelmet nagy erély-

lyel, éberséggel és sikerrel vezette. 

A vész elhárításában Marsovszky kormánybiztos Szeged város 

hatóságával állandó egyetértésben működött A viszony közte és a 

város hatósága között annyira szívélyes volt, hogy a város a véde-

kezésben őt 26,000 frt előleggel támogatta. A vész elmultával Mar-

sovszky belátván azt, hogy a 141,000 Írtra rugó védelmi költség s 

ezenfelül a megrongált, részben szétrombolt töltések a társulat ren-

des pénzeszközeivel nem fedezhetők, illetve helyre nem állíthatók s 

e kiadások csak ugy fedezhetők, ha a társulat egy hosszabb lejáratú 

járadékkölcsönt vesz fel, mit a törvény szerint csak autonom társu-

lati közgyűlés szavazhat meg, folyamodott a miniszterhez, hogy őt 
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kiküldetése alól mentse fel s a társulatot reactiválja. A miniszter 

Marsovszky kérelmének engedvén, őt a társulat reactiválásával meg-

bizván, kiküldetése alól felmentette, mire Marsovszky junius 25-ik 

napjára a társulati közgyűlést egybehívta. A közgyűlésen Szeged indít-

ványozta, hogy a közgyűlés csak a kölcsönt szavazza meg, azután 

kérje meg a minisztert, hogy Marsovszkyt újra nevezze ki a társulat 

ügyeinek további vezetésére kormánybiztosul. Az indítvány elfogad-

tatván, az uradalom képviselője azt kívánta, hogy először egyé-

nileg mutattassanak ki az ártéri érdekeltek s a reactiválás 

ez alapon történjék. A kormánybiztos azonban ezen kérdés elől 

kitérvén, a régi alapon reactiválta a társulatot, mely magát szervezvén, 

elnökké Szeged város polgármesterét választotta s az *uj töltések és 

helyreállítások költségére 250,000 frt kölcsönt megszavazott. Csongrád-

megye átiratában foglalt azon figyelmeztetés, hogy a folyó évi viz 

a társulatok közti magaslatokat és kötpontokat is elborít-

ván, a társulati alakulás szélesebb alapokra fektettessék, 

a fenforgó viszonyok között* figyelmen kivül hagyatott. 

Még ugyanazon év augusztus havában Marsovszky újból kinevez- Marsovszky 
^ " j a b b k o r m á n y -

tetett kormánybiztossá s e minőségében a társulati tagokat augusztus bjztossága 

13-ára értekezletre hivta össze. Tudatta az érdekeltséggel, hogy a 

miniszter az ártérfejlesztés alapjául az 1830-iki vízszint tűzte ki. A 

foganatba veendő munkálatok sorrendjét illetőleg értesiti az érdekelt-

séget, hogy először a percsorai keresztgát építtetik ki, azután pedig 

a percsorai zsiliptől a Babocsay-partig terjedő töltésvonal. Szeged 

város képviselői kijelentették, hogy tekintve, miszerint a percsorai 

keresztgát a csany-percsorai öblözetnek is védvonala, igazságos, hogy 

annak helyreállításához a jelzett felső öblözet is járuljon. 

Kormánybiztos ígéri, hogy e kérdést megfontolás tárgyává teszi. 

A vész elmulta után azonban Szeged város és a kormánybiztos s z e g e d s a k o r -

között megszűnt azon jó viszony, mely eddig fennállott. Főoka ennek 

az volt, hogy a kormánybiztos a 141,000 frtra rugó védelmi kiadá-

sokat rendkívüli kirovás utján kívánta fedezni s e kirovásoknál a 

régi igazságtalan arány kulcsot használta, noha az ártérfejlesztés már 

folyamatban volt s kevés várakozással annak alapján is lehetett 

t o z á s a . 



volna a kirovást eszközölni, vagy a legrosszabb esetben az ártérfej-

lesztő mérnök véleménye alapján ideiglenes kulcsot alkalmazni. E 

mellett a kormánybiztos nem akarta visszafizetni azon 26,000 frtot, 

melyet a város neki a veszély alkalmával előlegezett. Megzsibbasz-

totta a jó viszonyt azon körülmény is, hogy a társulati számadások 

átvizsgáltatván, kitűnt, hogy a város a társulat részére rendkívüli 

összegű túlfizetést teljesített s ezt a kormánybiztos a város járulé-

kába betudni nem akarta, hanem a számadatok kiindulási alapját 

helytelennek nyilvánítván, a számadások uj átvizsgálását rendelte el; 

s végül nem akarta betudni a város azon több százezrekre rugó 

kiadásait sem, melyeket a társulati vonalnak a szegedi vár északi 

sarkától Röszkéig kiterjesztése óta e vonalon a város töltésezésre és 

parterősitésre fordított. 

Ép ez oknál fogva a város ezen évben újra kijelentette, hogy 

a percsora-szegedi társulatból kilép és sövényháza-paphalmi társulatot 

alakit. A város ezen határozatát a miniszter ugyan feloldotta s uta-

sította a várost, hogy a kormánybiztost minden erejével támogassa: 

a jó viszony azonban a város és kormánybiztos között helyre nem 

állott, nem különösen az 1877-iki árvíznél, mely rövid lefolyású volt 

ugyan, de magasságban az 1876-ikit is meghaladta, a mikor is a 

város azon czimen, hogy összes erejét a szeged-röszkei védvonalon 

kell összpontosítania, a kormánybiztostól a segélyt megtagadta. 

A város a vizveszélytől ez évben még megmenekült, de május 

23-ikán a Maros a Szilágyi-féle deszki töltést meghágván, 24-ikén 

Újszegedet a városi hatóság s különösen Nóvák József és Pillich 

Kálmán erélyes védelme daczára elárasztotta és romba döntötte s 

az ujszegedi öbölből kirohant, de a vasúti töltés által feltartóztatott 

viz oly erővel zuhant a két lábnyival alacsonyabb vizszinü Tiszába, 

hogy a város alatti partokat is magasítani kelle. 

A kormánybiztos és Szeged város közötti feszült viszonyt fokozta 

még azon körülmény, hogy az előbbi az 1876-iki árvíz által szétrom-

bolt töltések helyreállításának 300,000 frt körüli összegre rugó vál-

lalatát Deyak Ignácz és Glassner József vállalkozóknak árlejtés nélkül 

és rendkívül magas egységárak mellett adta ki. Ez eljárását a kor-
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mánybiztos később azzal indokolta, hogy a társulatnak pénze nincs, 

a megszavazott kölcsön felvehető nem volt, e vállalkozóknak azon-

nal fizetni nem kell. Nem volt a város megelégedve a munkálatok 

megállapított sorrendjével sem s különösen feleslegesnek találta a 

percsorai keresztgátnak 50,000 frttal előirányzott megerősítését, mert 

az az 1876-iki védelem alkalmával kellőleg megerősíttetett. Különö-

sen felháborodott a város közönsége akkor, midőn megtudta azt, 

hogy az egyik vállalkozó, Deyak Ignácz, Herrich Károlynak apósa; 

mindenütt összejátszásról, visszaélésről suttogtak s egyesek felháboro-

dásuknak nyíltan is kifejezést adtak. A töltéserősítési tervek szerint 

az uj földtömeg a töltés hátulsó részére volt hordandó ; ezzel szem-

ben régi tapasztalat, de szakértők véleménye szerint is a város ugy 

tartotta, hogy azt elől kell erősíteni, mert ezáltal a töltés állékonysága töb-

bet nyer. E véleményt azonban a kormánybiztos figyelembe nem vette. 

Mindezekhez járult azon körülmény, hogy a kormánybiztos a 

vállalkozók kereseti kimutatásait készpénzzel nem fizethetvén, azokra 

kötelezvényeket állított ki s 10%-os késedelmi kamatokat kötvén le, 

ezen adóslevelek fedezetéül a társulati tagokra eszközölt kirovásokat 

jelölte ki s különösen kijelölte az 1874. augusztus 24-ikén Szegedre 

kirovott 102,641 frt 90 krt s az uradalomra ugyanakkor kirovott 

124,033 frt 55 krt. Vállalkozók pedig pénzeikhez az adóslevélben 

kikötött határidőben nem jutván, követeléseiket Haas Adolfra enged-

ményezték s ugy a város mint az uradalom ellen végrehajtást vezet-

tek és foganatosítottak. 

A város felháborodott közgyűlése november 4-én a közmunka- szeged felirata 

és közlekedési miniszterhez egy rendkívüli módon erős hangon fogai-a k0™erb Z,0$ 

mázott feliratot intézett. A kormánybiztost nyíltan törvénysértéssel 

vádolta, a kötelezvények kibocsájtását kölcsönkötésnek minősítvén, 

mihez csak az autonom társulatnak van joga. Vádolta azzal, hogy 

az ártérfejlesztés, osztályozás és aránvositási kulcs megállapítása 

ügyében mennyire késedelmes. Felhozta a töltésezési munkálatok 

kiadása körül elkövetett szabálytalanságokat s kijelenté, hogy ezek-

nélfogva a kormánybiztos iránt bizalommal nem viseltetik s ellene 

vizsgálatot kér. 
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Marsovszky kormánybiztos e feliratról értesülvén, maga is vizs-

gálatot kért eljárására nézve, mit a miniszter el is rendelvén, Hie-

ronvmi Károly államtitkárt Rapaics Radó miniszteri titkár kíséreté-

ben a vizsgálat megejtése végett Szegedre küldötte, ki is mindkét 

oldalról rendkívüli amnositással folyt vizsgálatot megejtvén, annak 

eredményét a miniszternek beterjesztette. 

A vizsgálat folytán Marsovszky állása a társulatnál tarthatlanná 

vált. Érezé ezt ő maga legjobban, úgyannyira, hogy 1878. január 

19-én felterjesztést intézett a miniszterhez, melyben előadván, hogy 

a pénztár üres, Szeged nem fizet, hitele nincs s igy további műkö-

désétől sikert nem várhat, kéri, hogy az ellene elrendelt vizsgálat 

befejeztessék s ő kormánybiztosi állásától felmentessék. 

Márczius hó 4-ikén érkezett meg Péchy Tamás miniszter leirata 

a városhoz az 1877. november 4-iki panaszos felterjesztésre. A 

miniszter kijelenti, hogy Marsovszky eljárása a megejtett vizsgálat 

folyamán beszerzett adatok szerint nem kifogásolható s a város 

sérelmei a tagadhatlanul sulvos társulati viszonyokban keresendők, 

Kende Kanut kor- melyeket azonban az újonnan kinevezett kormánybiztos, Kende Kanut 
m á n y b i z t o s s á g a . 

országos képviselő — ki mellé műszaki tanácsosul Szeghő Attilát 

rendelte ki — a függő kérdések gyors megoldása utján bizonyára 

megszüntetni fog. 

A miniszter Kende Kanutnak utasításul adta, hogy az ártérfej-

lesztést és osztályozást sürgősen keresztül vigye; a számadások meg-

vizsgálását és a leszámolások ügyét rendezze; a tápéi kaputól Rösz-

kéig terjedő vonalat kiépítse; a fehértó és más vizállásos helyekre 

különös figyelemmel legyen; a percsorai keresztgát költségeinek 

haszonarányos megosztását eszközölje. 

Az uj kormánybiztos tagadhatlan jóakarattal látott a munkához. 

A folyamatban levő ártérfejlesztési és osztályozási munkálatokat siet-

tette, ugy hogy azok ez év végén az érdekelteknek már észrevétele-

zés végett kiadattak; a töltések kiépítésére terveket készíttetett; e 

töltések költségvetése 615,103 frt 02 krra rúgván, egy nagyobb köl-

csön engedélyezése iránt tett javaslatot. 

Ez idő alatt azonban Hass Adolf, mint a töltésépitő vállalko-
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zóknak engedményese, a várost folyton végrehajtásokkal üldözte s 

más rendeltetésű alapjait egymás után foglalta le. Ily körülmények 

között a város a közmunka- és közlekedési minisztertől tovább segélyt 

nem remélhetvén, a belügyminiszterhez fordult s előadván összes 

sérelmeit, kijelenté, hogy pénzereje a társulat által végrehajtás utján 

elvonatván, közigazgatási és rendészeti feladatainak többé megfelelni 

nem képes. A belügyminiszter 1879. ápril 3-ikán — tehát midőn 

a társulati vonalakon a védekezés már kétségbeesetten folyt — 

tudatta is leiratában a várossal, hogy a közlekedési miniszterrel foly-

tatott tárgyalás értelmében egy ideiglenes kulcs fog életbe léptettetni, 

melyben a város terméketlen földjei kihagyatnak. E kulcs azonban 

már életbe nem lépett. 

1879-ik év elején a felső Tiszának rendkívüli áradása a kor- 1879-iki árvíz, 

mánybizlost és műszaki tanácsosát fokozott tevékenységre sarkalták. 

Február 20-ikán már a mércze 19' 3" vízmagasságot mutatott. A kor-

mánybiztos Szegedre 15,000 frt, az uradalomra 20,000 frt, Algyőre 

1500 frt kirovást eszközölt azon meghagyással: hogy azt azonnal 

fizessék. Rendkívüli megütközést keltett, hogy a kormánybiztos e 

kritikus időben Budapesten tartózkodott. Február 27-ikén a társulati 

igazgató jelentette neki a veszély nagyságát s kérte őt, hogy jöjjön 

le a helyszínére. Márczius 1-én Szeghő is jelentést tett neki a hely-

zet veszélyeiről; a percsorai töltést a viz szineli, az mindkét oldalról 

vizben áll; a töltést hátulról magasítják; naponkint 15-20 cméter 

áradás ; munkások 1 frt 50 kr napibért kérnek; kéri őt, hogy jöjjön 

a helyszínére. A kormánybiztos még most sem jött le, hanem az 

árvédelmi bizottság elnökévé Nóvák József szegedvárosi főügyészt 

nevezte ki, a ki a bizottságot Algyőn permanentiában tartotta. Nóvák 

a védelemben a legnagyobb erélyt fejtette ki, ugy hogy márczius 

5-én azt sürgönyözhette, hogy a munka az egész vonalon erélyesen 

folyik, baj nincs, a viz lassan apad. Márczius 6-ikán azonban a 

katasztrófa bekövetkezett; a töltés Petresnél kiszakadt s ellenáll-

hatlan erővel rohant a sövényházi rétre. Erre Nóvák József elrendelte 

a sövényháza-vadkerti töltés védelmét, a város pedig a macs-

kási töltés és az alföldi vasút fel magasítását. Ugy a sövényházi, 
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mint a macskási töltést az ár rohama elsöpörte. Márcz. 8-ikán az 

ár az alföldi vasút vonalaihoz feküdvén, azt Algyő alatt márcz. 9-én 

elszakította s Algyő és Tápé községeket romba döntötte. Az alföldi 

vasúti nyúlgátnál Szeged alatt márczius 11-ikén éjfélig kétségbeesett 

védelem folyt, ekkor azonban a nyúlgát elszakadt s az ár a várost 

el- és rombadöntötte. 

irsuiat vég- ugy látszott, hogy a rettenetes katasztrófa minden társulati 
n a p j a i . 

működést lehetetlenné tesz; a társulat azonban a kormánybiztos 

személyében tovább működött. Kende kormánybiztos márczius 12-ikén 

felirt a miniszterhez, jelezve, hogy a társulat mindenből kifogyva, 

szétroncsolt töltésekkel tovább nem működhetvén, a szerencsétlen 

társulatot a miniszter kegyeibe ajánlja, egyben azonban 1.630,000 frt 

állami segélyt kér. Julius 27-ikén már a miniszter elrendelte a tölté-

sek helyreállítására vonatkozó tervek és költségvetés elkészítését. 

Szeptember 16-iki leirata szerint egyelőre a szakadások és átvágások 

töltendők be, hogy a tavaszi árviz azokat nyitva ne találja, egyben 

megállapítván végleg a töltés méreteit, felhívja kormánybiztost, hogy 

az építésre szükséges állami előleg felvétele ügyében közgyűlést hív-

jon egybe. A szeptember 25-ikére egybehívott közgyűlésen az érde-

keltek egyhangúlag kijelentették, hogy a kölcsön felvételéhez nem 

járulnak. Szeged város képviselői e mellett kijelentették, hogy ők csak 

a várost képviselik, az egyes ártéri birtokosokat nem, de egyebekben 

sem tartják az algyő-percsorai vonalat megvédhetőnek s készek a 

legrosszabbat is bevárni. Erré a miniszter a legszükségesebb védelmi 

munkálatokra 200,000 frt előleget folyósított a kormánybiztos kezeihez. 

Ez időtől kezdve az összes társulati tagok s ezek között első-

sorban Szeged városa teljesen passiv álláspontot foglaltak el a társu-

lattal, illetőleg kormánybiztossal szemben. Szeged 1880. január 11-én 

kijelentette, hogy árvédelmi bizottságát feloszlatta; a kormánybiztos 

által alakított árvédelmi bizottságba nem megy ; az épített töltések 

felülvizsgálatában való részvételt megtagadta. Az uradalom kijelentette, 

hogy a társulatot tovább fennállónak nem tekinti; mert az nem a 

magánbirtokok, hanem a községek érdekeltségének elvén jött létre, a 

kormány és Szeged városa pedig most az előbbi álláspontra helyez-
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kedik, de azért sem, mert abba az alapszerződés ellenére a szeged-

röszkei vonal is bevonatott; az árvédelmi bizottságba nem megy. 

Úgyannyira, hogy Kende kormánybiztos a társulat ügyei körül telje-

sen tehetetlen volt. 

A dezolált vízvédelmi állapotok rendezését ennélfogva Tisza Lajos 

kir. biztos vette kezébe, ki a kormánynyal és Horváth Gyula orszá-

gos képviselő utján az érdekeltséggel az ügyek rendezése czéljából 

tárgyalásokat kezdett. A tárgyalások azon kérdés körül forogtak, hogy 

a percsora-szegedi ármentesitő társulat feloszlattassék s a helyett 

a homoki magaslatoktól a Röszke alatti Paphalomig terjedő töltés-

vonallal egy uj társulat alakittassék. 

E tárgyalások 1879-ik év második felében kezdődvén, azok egész 

1880. julius hó 20-ikáig folytak. Megkönnyítette a tárgyalások mene-

tét azon körülmény, hogy a régi társulatot, mely az érdekeltségre 

s különösen Szeged városára oly kimondhatatlan vészt hozott, sem 

a kormány, sem az érdekeltek tovább fentartani immár nem akar-

ták. A Pallavicini-féle hitbizományi uradalom újonnan kinevezett 

nagytehetségű jószágigazgatója, Radenich János is belátta, hogy a 

társulat az eddigi alapokon fenn nem állhat s hajlandó volt annak 

feloszlatása s ügyeinek békés uton való lebonyolítása érdekéből az 

uradalom részéről jelentékenyebb áldozatra is. Az összes tényezők 

ezen közrehatásából származott azon eredmény, hogy a társulat az 

1880-ik év folyamán tényleg föloszlott s helyette ugyanazon évben 

a homoki magaslatoktól a Röszke alatti Paphalomig terjedő vonallal 

a sövényháza-szegedi ármentesitő társulat alakult. 

A feloszlás és újjáalakulás a következő elvek alapján történt, 

és pedig : . * 

a) A percsora-szegedi ármentesitő társulat feloszlattatik s helyébe 

a homoki magaslatoktól Páphalomig terjedő vonallal uj ármentesitő 

társulat alakittatik. 

b) Az 1856-ik évtől 1876-ig terjedő s a kormánybiztos által 

összeállított számadások elfogadtatnak s Szeged város lemond azon 

követeléseiről, melyeket anyagbeépités, túlfizetés és a szeged-röszkei 

vonal védelme czimén a társulat ellen támasztott. 



c) Az állam lemond azon 580,000 frtnyi követeléséről, mely a 

szeged-percsorai társulatnak nyújtott előleg czimén fennáll s viszont 

őrgróf Pallavicini Sándor kifizeti a társulatnak 300,000 forint körüli 

függő adósságát, ezzel szemben azonban a percsorai keresztgát az 

uradalom tulajdonába megy át. 

d) Az algyő-percsorai tiszamenti töltés maradványai az anyag-

gödrökkel együtt az állani tulajdonába mennek át. 

e) Ha az állam az algyő-percsorai vonalat folyamszabályozási 

czélból fentartani fogja, ugy a homoki magaslatoktól Algyőig terjedő 

védvonal, az úgynevezett sövényházi kereszttöltés után az uj társulat 

hozzájárulást fizet. 

f) Az alakulás alapja az 1879-iki árvizszin. 

Ezen előzetesen értekezletileg megállapított pontozatok alapján 

julius 20-ikára társulati közgyűlés hivatott össze, melyen a megálla-

podások lényegükben elfogadtattak; Szeged város kiküldöttei azonban, 

tekintettel arra, hogy a 79-iki vizszinmagasságnak alakulási alapul 

való elfogadására a város közgyűlésétől felhatalmazást nem nyertek, 

e kérdést függőben hagyni kérték, kijelentvén, hogy véleményök sze-

rint a vizszinmagasságnak alakulási alapul leendő elfogadása ellen a 

városnak kifogása nem lesz ugyan, meg kell azonban kivánniok azt, 

hogy az 1830-as vizszin alá és az 1830. és 1879-iki vizszin közé 

eső területek terheltetési arányai már a társulati alapszerződésben 

megállapittassanak s e mellett a Szeged város körül épités alatt levő 

körtöltés által védett terület, vagyis a város belterülete a társulati 

kötelékből kihagyassék, ezzel szemben azonban a tápéi kaputól a 

vashidig terjedő tiszamenti töltés fentartásának terhe Szeged városát 

illesse. Szeged városának ezen előterjesztése jegyzőkönyvbe vétetvén, 

Kende Kanut kormánybiztos felkéretett, hogy a jegyzőkönyvet kor-

mányhatósági hozzájárulás, illetőleg nyilatkozat végett a közmunka-

és közlekedési minisztériumhoz felterjeszsze, valamint arra is, hogy 

az uj társulat védmüveinek tervezetét és költségvetését mihamarabb 

elkészíttesse s a védmüvek kiépítésére szükséges kölcsön felvétele 

ügyében a tárgyalásokat kezdje meg. 

Időközben a Szeged város által a julius 20-iki társulati közgyűlésen 
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felvetett nehézségek eloszlattatván, október hó 4-ikén végre a percsora-

szegedi ármentesitő társulat feloszlatása végérvényesen kimondatott s 

a sövényháza-szegedi ármentesitő társulat végleg megalakult. Az alap- a s ö v é n y h á z a -
s z e g e d i á r m e n -

szerződés az előzőleg megállapított pontozatok szerint lön el fogadva azon tesitő társulat 

változtatással, hogy Szeged város területének a körtöltés által övezett alakulása-

része a társulati kötelékből kihagyatott s e mellett az 1879-iki árviz-

szinnek alakulási alapul való kimondása mellett meghatároztatott, 

hogy az 1830-ik évi árvizszin alá tartozó, társulati ártér a társulati 

költségek 90%-át, az 1830-iki és 1879-iki árvizszinek közé tartozó 

területek pedig a társulati költségek 10%-át fogják viselni. Ugyanezen 

közgyűlésen a társulali alapszabályok megállapittattak és elfogadtattak 

s az alapszabályok megerősitéseig ideiglenes elnökül Szeged szab. kir. 

város polgármestere, Pálfy Ferencz választatván, egyben tekintettel 

arra, hogy a társulati védvonalaknak még 1880-ik évben való kiépí-

tése nemcsak kívánatos, de a tavaszi árvízre való tekintettel szük-

séges is, ennélfogva a közgyűlés sürgősen felkérte Tisza Lajos kir. 

biztost, hogy a kölcsön kieszközlésének s a már elkészített tervek 

alapján a védmüvek kiépítésének ügyét vállalja magára. 

Ezen actussal tehát feloszlott a percsora-szegedi társulat, mely a percsora-
s z e g e d i t á r s u l d t 

huszonhat évi fennállása alatt annyi támadásnak volt kitéve Szeged bukásának okai 

város és Algyő község s különösen az előbbi részéről s mely vég-

eredményében csakugyan mindkét községre, de az egész ártérre is 

pusztulást hozott. 

Az általános pusztulásban mutatkozó ezen végeredmény igazolta 

azon álláspontot, melyet Szeged város ezen társulattal szemben elejétől 

kezdve elfoglalt. Hibás volt e társulat alapconceptiója, tendentiosus 

volt vezetése és egész működése s igy dicstelen volt tönkrejutása is. 

Nem lehet feladata e monográfiának a társulat keletkezésének 

tényezői felett recriminatiókba bocsájtkozni, nem lehet azonban érdek-

telen egy biráló pillantást vetni azok működésére, kik e társulat 

alakulásába befolytak. E tényezők Szeged városa, az őrgróf Pallavicini-

féle hitbizományi uradalom és a kormányhatóság voltak. 

A társulatba alakulást az 1855. november 4-iki községi választ-

mányi határozattal Szeged város kezdeményezte. Már e községi választ-
4 * 
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mányi határozatban nagy hiba volt, hogy a kiküldöttek azon utasítással 

lőnek ellátva, hogy az alakulást ártér aránylag eszközöljék. Ép az volt 

Szeged városának a későbbi időkben mindig egyik fősérelme, hogy a 

kirovás ártéraránylag lévén megállapítva, ezáltal oly földei is ártéri 

szolgálmányokkal terheltetnek, melyek teljesen terméketlenek s igy 

semmi hasznot nem hajtanak. További hiba volt, hogy Szeged város 

megbízottjai a november 10-iki alakuló gyűlésre teljesen készületlenül 

mentek. Nem készítettek sem általános társulati átnézeti térképet s 

ártéri érdekeltségi kimutatást, sem térképileg ki nem jelölték a védelmi 

vonalak irányát s azok végpontjait, sem a teherviselés tekintetében 
i 

az ártéraránylagosságon tul egy legalább általános elvet nem ter-

jesztettek elő. Ennek eredménye lőn az, hogy a tárgyalásoknak nem 

volt meg a kellőleg körvonalozott substratumuk, mit az ellenérdekű 

társulati tagok a város hátrányára kellőleg ki is használtak. Harma-

dik hiba volt nemcsak Szeged város, hanem Algyő és Tápé községek 

részéről is, hogy az alakulásba, mint községek mentek bele, feledvén 

' azt, hogy a társulatokban a községek is csak mint földbirtokosok, 

tehát mint magánjogi jogalanyok szerepelnek s kihagyták azon községi 

földbirtokosokat, kik birtokuknál fogva az ártérbe tartoztak, de ennek 

alapján ott társulati jogokat is gyakorolni hivatvák. Ez egyetlen momen-

tum az egész társulati alakulást megfosztotta törvényes alapjától, 

mely körülményt azonban a város a társulat ellenében* vívott har-

czában egész 1879-ik évig nem érvényesített. A negyedik hiba pedig 

a városnak azon folyton váltakozó álláspontja volt, melyet a társu-

lattal szemben egész a 79-iki katasztrófáig elfoglalt. Hol tagadta azt, 

hogy társulati tag lenne, de azért a társulat egyes védvonalainak 

kiépítésére költséget szavazott meg, hol elismerte a társulatba való 

tartozását, de a költségek viselését különféle beszámítások czimén 

megtagadta; a társulati kölcsönt egyik kiküldötte megtagadta, a másik 

ugyanazt megszavazta. Ezen ingatag álláspont természetesen egyálta-

lán nem volt alkalmas arra, hogy a város érdekei akár a társulat 

keretén kivül, akár a társulatban kellőleg érvényre emeltessenek. 

A második tényező az őrgróf Pallavicini-féle hitbizományi ura-

dalomnak a társulattal szemben elejétől fogva elfoglalt önző magatar-
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tása volt. Kétségtelen, hogy a társulatba alakulásnak épen az a czélja, 

hogy annak keretében a magánvagyon biztonsága eléressék s igy 

senkinek nem lehet hibául felróni azt, ha e keretben befolyásával 

érdekeit védeni törekszik. Ámde — mint a következmény megmu-

tatta — a sövényházi rét egyszerű ármentesitése s a társulat vona-

lainak a percsorai keresztgátig való kiterjesztése nem volt érdeke az 

uradalomnak sem. Nem volt érdeke első sorban azért, mert az e 

vonal megállapítása által okozott társulati zavarok között a védtöltés 

csak 1863-ban, tehát a társulattá alakulás után csak nyolcz év múlva 

készülhetett el, de nem volt azért sem, mert e vonal egyszerű kiépí-

tése után a rétet a belvizek tették tönkre s igy mig egyrészt az 

mentesítve nem lőn, addig másrészt a társulatra oly védvonal 

kényszeríttetett, mely költségessége mellett — mint már fennebb 

kimutattuk — a szó legszorosabb értelmében megvédhetlen volt. 

Es épen ez utóbbi okból nagy hibát követett el a kormány-

hatóság akkor, midőn ezen előreláthatólag megvédelmezhetlen vagy 

legalább is aránytalan nagy költséggel megvédelmezhető vonalat a 

Pallavicini-féle uradalom érdekéből nemcsak elfogadta, hanem azt 

Szeged város és Algyő község többször ismételt repraesentatiója 

daczára is föntartotta még akkor is, amidőn annak tarthatatlanságát 

a közbejött árvizek alkalmával felmerült védelmi nehézségek kézzel-

foghatólag igazolták. Annál nagyobb volt e víztechnikai hiba, mert 

kétségtelen az, hogy szemben a Tiszaszabályozás keresztülvitelének 

azon elhibázott rendszerével, mely a felső átmetszések előbb elkészí-

tése folytán a Tisza egész alsó vonalát úgyszólván prédájává dobta 

a magas árvizeknek s szemben az időközben szintén államhatósági-

lag megalkotott szegedi szorulattal, mely a lezudult árvizeket Szeged 

fölött a szó legszorosabb értelmében megakasztotta és feltornyosi-

totta : nem lett volna szabad az ártérbe eső népes magyar közsé-

geknek egész existentiáját egy ilyen hosszú, költséges és előrelátha-

tólag megvédhetlen gátvonal védelme alá helyezni. 

A minden illetékes oldalról előforduló ezen viszásságok eredmé-

nye azután természetesen egyébb nem lehetett, mint azon csúfos 

bukás, melyet a társulat 1879-ben megért, s melylyel Szeged, Tápé és 



Algyő községek végpusztulása is együttjárt. De térjünk vissza az uj 

társulathoz. 

T i s z a L a j o s
 A t a r s u l a t a z o n kérdésben, hogy a legsürgősebb védmüvek 

főfelügyelete, kiépítése ügyében a felügyelettel Tisza Lajos kir. biztos bizassék meg, 

a közmunka- és közlekedési minisztériumhoz is sürgős kérelemmel 

járulván, Ordödi Pál közlekedési miniszter október hó 20-án kelt 

leiratában a társulat ezen kérelmének meg is felelt s nemcsak a 

védmüvek kiépítésének végrehajtásával bizta meg Tisza Lajos kir. 

biztost, hanem amellett a minisztertanács reá ruházta azon egész 

főfelügyelet hatáskörét is, mely a társulattal szemben a kormányt, 

illetőleg a közmunka- és közlekedési minisztériumot illette. 

A kir. biztos a védtöltések kiépítése ügyében a legnagyobb erély-

lyel intézkedett E tekintetben kétségtelenül legsürgősebb volt a sövény-

házi keresztgát kiépítésének ügye, mert hisz a társulat árterületét a 

legnagyobb vész a 79-iki árviz által elmosott algyő-percsorai véd-

vonal irányából fenyegette. A Kende Kanut kormánybiztos által 

elkészíttetett tervek alapján, tehát a töltés kiépítése azonnal foga-

natba vétetett s az egész az 1881-iki árviz bekövetkeztéig Jan-

kovits Miklós biztosi tanácstag vezetése alatt szakadatlanul folyt 

úgyannyira, hogy ezen ár már egy jóformán kiépített vonalat talált 

útjában. 

Valóban szerencséje volt a társulati árterületnek, hogy e keresztgát 

kiépítésének főfelügyeletét Tisza Lajos vette kezébe. Csak az ő minden 

nehézséget leküzdeni tudó erélye tette lehetővé azt, hogy a védvonal 

1881-ik év tavaszára már annyira elkészült, hogy a tavaszi nagy 

viznek sikerrel ellenállhatott. Ha az ügy a nehézkes társulati végre-

hajtás körében marad, a bekövetkezett nagy ár kétségtelenül elborí-

totta volna újból a társulat árterét s nagyon kérdéses, hogy az épü-

lőben levő körtöltésen megmenthető lett volna-e a város belterülete 

is egy ujabb katasztrófa ellen. 

Mert az 1881-iki árviz még a 79-ikinél is magasabb volt. A 

védelmet a kir. biztos megbízásából Jankovits Miklós biztosi taná-

csos vezette. A társulat nem győzte pénztárából fedezni a védelem 

költségét s pénz nélkül tehetetlenül állott a veszélylyel szemben. A 
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királyi biztos úgyszólván napról-napra eszközölte ki a védekezéshez 

szükséges összegeket az állampénztárból. Nehezitette a védelmet azon 

körülmény, hogy a pestmegyei belvizek iszonyú tömegekben tolultak 

le a társulat árterületeire s az újonnan épitett keresztgát két viz közé 

jutott. Nem használt semmit sem az, hogy a társulati kormánybiztos 

panasza folytán Fekete Márton csongrádmegyei főjegyző a belvizek 

beömlésének megakadályozására, illetőleg a törvénytelen csatornák 

elzárására kormánybiztosul kineveztetett és Zsák Hugó főmérnök egy 

belvizlevezetési terv kidolgozásával megbízatott, mert ez a pillanatnyi 

veszélyen nem segíthetett. A keresztgáton egész ápril hóban, különö-

sen annak második felében lázas védelem folyt. Ugyanily kétségbe-

esett védelem folyt a tiszamenti vesszősi szakaszon, hol a védeke-

zésben különösen Bánlaki Pál társulati főmérnök tüntette ki magát. 

A közismert erélyességü Jankovits Miklós a szakadatlan lelki és testi 

fáradalmak súlya alatt a védelemből kibetegedvén, a kir. biztos 

Nóvák József szegedvárosi főügyészt neveztette ki a védelem vezeté- Nóvák József 

P v í z v é d e l m i 

sere kormánybiztossá. Éjjel és nappal tartott emberfeletti erőfeszítés- k o r m á n y b i z t o s . 

sel, de óriási pénzáldozattal sikerült Nováknak a keletkezett kedve-

zőtlen irányú viharok ellenében is megvédeni az ingatag gátat s 

megakadályozni a viz betörését mindaddig, mignem a viz május 

lOúke táján apadni kezdett. 

Ez árviz, melynek pusztító betörésétől csak Tisza Lajos kir. biz-

tos erélye s Nóvák József kormánybiztos feláldozó ébersége mentette 

meg az árterületet, de az épülőben levő Szeged várost is, az újonnan 

alakult társulatot ujabb bonyodalmak közé sodorta. A védelem hite- Ujabb 

les kimutatások szerint 264,554 frt 527a krba került, mely összeg- bonyodalmak, 

hez hozzászámítva a 79-iki árviz által megrongált, nagyrészben tel-

jesen tönkretett társulati töltések 300,000 frt körüli helyreállításának 

már kiadott költségeit, hozzászámítva a 81-iki árviz által újból nagy-

részt tönkretett töltések újjáépítésének költségeit, a társulat ismét 

8-900,000 frt teherrel állott szemben. Ehez járult, hogy a közmunka-

és közlekedési miniszter a 81-iki védelem nehézségeiből belátván azt, 

hogy a sövényházi keresztgát egyszerű földmunkával kiépítve sem a 

társulat árterének, sem a városnak kellő biztonságot nem nyújt, 
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állandóan sürgette a társulatot, hogy e keresztgátat kőburkolattal 

lássa el, mi ismét 250—300,000 frt ujabb költséget volt maga után 

vonandó. Egy millión felüli összeggel állott tehát szemben az uj tár-

sulat alakulásának mindjárt első évében. 

A szomorú pénzügyi helyzet nyomása alatt ugy Kende Kanut 

kormánybiztos, mint a társulat vezetői teljesen reményt vesztve néz-

tek a társulat jövője elé. Kende Kanut kétségtelen jóakarattal egymás 

után intézte a felterjesztéseket a kormányhoz aziránt, hogy a szeren-

csétlen társulaton törvényhozási uton segítsen. A társulat vezetői 

ugy a kormánybiztossal, mint magával a társulattal szemben teljesen 

passziv álláspontot foglaltak el. A kormánybiztos által összehivolt 

társulali közgyűléseken érdemi határozatokat sem a végleges meg-

alakulás, sem a tisztviselők választása, sem a szakértők által szüksé-

gesnek talált építkezések, sem a kölcsönfelvétel, sem az évi költség-

vetések ügyében nem hozlak. Az 1882. ápril 27-én tartott közgyü-

denich János lésen Radenich János egy emlékiratot terjesztett elő, amelyben nagy 
e m l é k i r a t a . 

alapossággal fel van tüntetve a társulat nyomorúságos pénzügyi hely-

zete ; ki van fejtve, hogy az állam rendkívüli segélye nélkül a társulat 

fenn nem állhat; s ki van mutatva, hogy ha a társulati adósság 

nagyobb része el nem engedtetik, ugy az egész ártéri birtokosság 

tönkre megy s javaslatba van hozva az, hogy a kormány a tár-

sulat életképességének helyreállítása iránt törvényhozási uton intéz-

kedjék. 

A nagyérdekii emlékirat, mely a társulat akkori viszonyait tel-

jesen kimeritőleg öleli fel, a következőleg hangzik: 

»Tudva van, hogy a sövényháza-szegedi ármentesitő társulat 

érdekeltségét ugyanazon birtokosság képezi, mely »percsora-szegedi« 

czim alatt az 1879-iki árviz után szétzüllött. Szükséges tehát minde-

nek előtt, hogy a régi czim alatti társulat feloszlásának indokai 

megállapittassanak. 

Az 1879. évi katasztrófa után, melyet épen a percsora-szegedi 

társulat védvonalain történt gátszakadás idézett elő, amaz ármente-

sitő társulatnak 880,000 frtnyi effektív adóssága volt, melyet 1876. 

óta, tehát rövid négy esztendő alatt halmozott össze. 



Ámde az a 880,000 frtnyi effektív adósság egyáltalán nem 

képezte áldozatának summariumát, amennyiben amit fönnállásától 

kezdve föloszlatásáig még azontúl ármentesitési czélokra elköltött, 

még a hivatalos statisztikai adatok szerint is a 880,000 frtot jóval 

meghaladta és igy az alig 28,000 holdra rúgott ártéri birtokra elosztva 

holdankénti átlagban 40 frton túlterjedt. 

Az érdekeltség helyzete e szerint a következő volt: be volt már 

fektetve holdanként átlag (hogy csak keveset mondjunk) 40 frtja; 

effectiv adóssága volt ezentúl 880,000 frt, miből a 28,000 hold-

nyi ártéri birtokra egyre-másra holdanként ismét majdnem ugyan-

annyi esvén, ezen holdankénti átlagban 80 frtra, valósággal azonban 

ennél is jóval többre rugó teherrel ott állott, hogy mentesített birto-

kának reális értékén tul költött; mert a védvonalaival mentesített 

birtok, holdankénti átlagban 80 frtot semmi esetre sem ér. 

A »percsora-szegedi« társulat tehát azért züllött szét, mert 

terhei alatt összeroskadt. 

Hogy pedig a fennebb igazolt teher alatt összeroskadnia kellett, 

az csakhamar világos lesz mindenki előtt, ha a társulat helyzetét 

közelebbről vizsgáljuk. 

A helyzet vizsgálásánál különleg azon körülmény vonja magára 

a figyelmet, mely szerint az 1880-ban mutatkozott 880,000 frtnyi 

roppant adósság rövid 4 esztendő alatt halmozódott fel és hogy 

annak ellenében egyáltalán nem mutathatott fel a társulat megfelelő 

vagyon gyarapodást. Az 1876. évi árvédelem és az 1879. évi árviz 

elég volt arra, hogy az érdekeltséget e nagy adósságba sodorja. A 

880,000 frt tehát éppenséggel nem hasznos beruházásokra fordítta-

tott, hanem egyszerűen két árvédelmi hadjárat meddő kiadásai emész-

tették tel azt. 

Ha már most közelebbről szemügyre veszszük azon arányokat, 

melyek az e körülményekkel illusztrált helyzet egyes tényezői között 

annak idején fönforogtak: ugy a bukás egészen természetesnek 

tűnik fel. 

Ugyanis a régi társulat ártéri birtoka alig haladta meg a 28,000 

holdat. 

I 
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Ennek az ártérnek mentesítésére be volt fektetve eredetileg hol-

dankint átlag több mint 40 frtnyi tőke. 

Ez a 40 frtot meghaladó tőkebefektetés évtizedeken át successive 

eszközöltetett. 

Most két árvédelmi hadjárat következett gyors egymásutánban 

és ez elég volt arra, hogy az érdekeltséget egyszerre 880,000 frtnyi 

kiadásba, tehát még annál is majdnem nagyobb költekezésbe sodorja, 

mint amennyire évtizedeken át lassankint eszközölt beruházásainak 

tőkéi rúgtak. 

Ezen arányok olyan aránytalanságok, melyek végkimerülésnél 

illetve végbukásnál egyebet nem jelentenek. 

Maga az ármentesítés ez esetben már csak annálfogva is gazdá-

szati oktalanságnak bizonyult, mert tőkebefektetéseiben a mentesí-

tendő terület örök áráig terjedt. 

Jól tudjuk mi azt, hogy a birtok örök áráig terjedő beruházás 

nem absolut oktalanság, mert amint ezt Hollandia és Belgium pél-

dája mutatja, még az örök ár értékét meghaladó beruházás is gazdá-

szatilag indokolva lehet. Ámde ez csak ott foroghat fönn, ahol a 

beruházások által kilátásba helyezhető jövedelememelkedés rendkívüli 

arányokat ölt, vagyis a beruházás a birtok értékét sokszorosan föl-

emeli. Ámde a társulatnál ez eset nemcsak nem forog fenn, sőt még 

csak annyi sem éretett el, hogy legalább a helyzet javíttatott, vagyis 

a mentesített birtok jövedelme fokoztatott volna, mert az köztudo-

mású tény, hogy a régi »percsora-szegedi« társulat ártéri birtokain 

az agriculturális viszonyok, az ármentesítés által nemcsak jobbra 

nem fordultak, sőt határozottan megromlottak, amennyiben a mente-

sített területeket a fakadó és vadvizek pusztítják. 

De azon körülmény, hogy a fönforgó esetben mindössze két 

árvédelmi hadjárat rövid négy év alatt oly nagymérvű áldozatokat 

igényelt, hogy azoknak összege magát az évtizedeken át befektetett 

alaptőkét majdnem meghaladta: különlegesen figyelmet érdemel, mert 

az ármentesítés épen ugy, mint bármely más gazdászati vállalat, csak 

addig birhat létjogosultsággal, mig föntartási és védelmi kiadásai a 

befektetett tőke kamatainak keretén belől maradnak: a társulatnak 

X 
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tehát buknia kellett azért is, mert fentartási és védelmi kiadásait 

nem volt képes kiteremteni azon összegből, melyet az eredetileg 

befektetett alaptőke kamatai képviseltek. 

Ha mindezen, bizonyára példátlanul álló körülményekkel talál-

kozunk, önkénytelenül azon gyanú ébred föl bennünk, hogy az esetben 

magában a helyzetben kellett lenni valaminek, mi a sikert hátráltatta. 

És valóban! ha a helyzetet élesebben szemügyre veszszük, csak-

hamar feltaláljuk azon indokokat, melyek a boldogulást lehetetlenné 

tették. 

Ugyanis: 

Tény az, hogy a társulat összes ártéri birtoka alig rúgott 28,000 

holdra, még a több ezer holdat tevő haszonvehetetlen területeket is 

ideértve. 

Tény az, hogy védgátjának hossza 31,670 folyó méterre terjedt, 

annyira tehát amennyi egy sokkal nagyobb árteret is megviselt volna. 

Tény az, hogy védgátjai mentében szabályellenes szorulások 

voltak és a Maros lefolyása által is vizeinek tömege is nagyobb volt. 

Tény tehát az, hogy helyzete a többi érdekeltségek helyzetéhez vi-

szonyítva veszélyezettebb volt. 

Tény az, hogy mentesített árterének legnagyobb része, teknőszerü 

fekvésű, mely a Tisza felől a szivárgó és fakadó, hátmegett pedig a 

felvidék természetszerűleg ide özönlő vadvizei által van oly mértékben 

megtámadva, hogy ármentesitése valójában, csak gúnyból volt ilyes-

minek nevezhető, mert rendszerint vizet védett viz ellen. 

Tény végre az, hogy a társulat összes ártéri birtokának csak is 

kisebb része volt az, mely fekvésénél fogva az ármentesitést meg-

érdemli, mert a társulat ártéri birtokának nagyobb része vagy 

állandó tavakat képező víztartály, vagy merőben haszonvehetetlen, vagy 

végre a fakadó és szivárgó vizektől szokott elboríttatni és igy e ré-

szeken az ármentesítés egyedüli józan czélját képező agricultura csak 

hiu ábránd. 

E tények képezik indokait a fennebb jelzett viszásságoknak. E 

tények okozták azt, hogy a társulat oly pénzügyi helyzetbe jutott, 

mely a bukással teljesen egyértelmű. 

5* 
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Midőn tehát a »percsora-szegedi« ármentesitő társulat az 1879. 

évi katasztrófa után azon öntudatra ébredt, hogy befektetett tőkéit 

nem számitva 880,000 frtnyi effectiv adóssága van, védgátjai pedig 

egész kiterjedésükben foszlányokba tépvék : természetesen lemondott 

az ármentesitésről és végkimerülve lehanyatlott. 

Magasabb tekintetek azonban, azt követelték, hogy e társulatnak 

élnie kell. 

Uj életre ébresztetett tehát, mi természetesen csak ugv történhetett, 

hogy a parányi életerőt, mely benne még lappangott, föléleszteni siettek, 

nem hogy azt még tovább gyengíteni valakinek eszébe juthatott volna. 

A 880,000 frtnyi effektiv adósság lidércznyomásától ennélfogva 

szabadulnia kellett mindenáron. 

Ez meg is történt még pedig oly módon, hogy 580 ezer frtot 

az 1881. évi 49. törvényczikkben maga az ország törvényhozása 

az államkincstár terhére átvett, 300,000 frtot pedig az érkeltség egyik 

tagja mint magán ember s nem mint birtokos áldozatként saját ter-

hére átvállalt s tényleg ki is fizetett. 

Az érdekeltség e kedvezmények anticipatiója mellett 1880. évi 

októberben régi árterének egy jó részét (mintegy 8000 holdat) az 

öblözetből kizárva s hullám térnek hagyva, védvonalát azonban jóval 

meghosszabbítva, mindössze nem több mint 19,750 katasztrális 

holdra terjedő ártérrel »sövényháza-szegedi« uj czimü lobogóval uj 

életre vitorlázott. 

Nincs még egy esztendeje sem, hogy ezt a kormány szentesitette, 

nincs tehát még egy esztendeje sem, hogy e társulat megszületett. 

És ime ! 

A »sövényháza-szegedi« uj czég alatt uj életre ébresztett 

ugyanazon társulati érdekeltségnek, mely ezelőtt egy évvel »percsora-

szegedi czég alatt 880,000 passivum kifizetetlen hagyása mel-

lett megbukott, e pillanatban 1.010,000 frtnyi effectiv uj adóssága 

van, tehát jóval több, mint amennyivel szemben 12 hónap előtt 

insolvenssé vált. 

Fönnebb konstatáltatott, hogy az uj társulatnak összes tényleges 

ártéri birtoka 19,750 katasztrális hold. 
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E területben azonban bennfoglalvák azon tavak és fokok is, 

melyek (mint pld. a szegedi fehértó) vagy állandólag vizzel telvék, 

vagy merőben olyan haszonvehetetlen területek, melyeket legföljebb 

sziksó seprésre használhattak a régi jó időkben, vagyis akkor, amikor 

még az efféle industriának is volt létjogosultsága. 

Az ilyen absolute haszonvehetetlen területek legeslegalább 5000 

holdra rúgnak és igy a tényleges ártéri birtok 14,750 holdra apad le. 

Erre a csekély birtokra, mely különleg a 34,242 folyóméter 

hosszura nyúló védgátak arányában egyenesen semmivé törpül: a 

rövid tiz hónap alatt felhalmozott 1.010,000 frtnyi adósságból egyre-

másra holdanként átlag 70 és néhány forint esik. 

E szerint még ha ide nem számítjuk is azt, amit ugyané társu-

lat érdekeltsége még a »percsora-szegedi« firma alatt védgátjaiba ere-

detileg fektetett és ami még a hivatalos kimutatások szerint is 1876. 

évig bezárólag nem kevesebb mint 837,212 frtra rúgott (holott ez a 

teher az érdekeltséget csak ugy nyomja) — ott állunk az uj társu-

lattal is, hogy alighogy világra jött, mentesített ártéri birtokának örök 

árán tul költött, mert ártéri birtoka holdanként átlag 70 frtot semmi 

esetre sem ér meg. 

Ha a régi »percsora-szegedi« társulatnak gazdászati oktalanság 

volt az ármentesitésnél a reális érték erejéig költekezni; — az uj 

társulatnál ez oktalanság annál szembeszökőbb, mert a tényezők 

aránya közti aránytalanságok az uj társulatnál még kedvezőtlenebbek 

és a helyzet azon sajátszerűségei, melyek a régi szövetkezet bukását 

előidézték, az uj firma alatt csak annyiban változtak, amennyiben a 

helyzetet még rosszabbra fordították. 

Hasonlítsuk csak össze az uj és régi társulat helyzetét! 

A percsora-szegedi társulatnak volt 28,000 holdnyi ártere és 

880,000 frtnyi adóssággal már fizetésképtelenné lőn. 

Az uj sövényháza-szegedi társulatnak ártéri birtoka 19,750 hold 

tehát a réginél sokkal kisebb és adóssága egy milliót meghalad, 

tehát a réginél sokkal nagyobb. 

A régi társulatnak 28,000 holdnyi, tehát nagyobb ártéri birtokra 

volt 31,670 méter hosszú, tehát rövidebb töltése, az uj társulatnak 
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pedig 19.750 holdnyi, tehát kisebb ártéri birtok mellett : 34,242 méter 

hosszú, tehát nagyobb töltése van. Az arány tehát kedvezőtlenebb. 

A szabályellenes szorulatok az algyői vasúti hidnál és Szegednél 

megvannak ma is és a Maros ma is csak ugy szaporítja a társulati 

védgátak közé szorított vizet, mint azelőtt. 

Az annak előtte megbizhatlannak tartott, mert rendszerint két 

viz közé szorult, percsora-algyői vonal fel van ugyan adva, de helyette 

a sövényházi kereszt töltés nyeretett cserébe, mely a mentesítés 

köréből kizárt 8000 holdnyi kiterjedésű birtokot ellepő tenger hullá-

maival lévén hivatva küzdeni, a védelmet a réginél sulyossabbá nehe-

zítette. 

A szivárgó és fakadó, valamint a belvizek pusztításai épen ugy, 

sőt nagyobb mértékben gyötrik a társulati árteret, mert a sövényházi 

kereszttöltés védvonallá elfogadása által olyan területek estek a vizek 

martalékául, melyek annakelőtte szabadon állottak. 

A társulat mentesített birtoka ennélfogva ma ép oly kevéssé 

kecsegtethet az ármentesítés sajátképeni czélját képező virágzó agri-

cultura eredményével, mint ahogyan ez a régi firma alatt is csak 

hiu ábránd maradt. 

A vidéknek immár hatodik éve nemhogy agriculturája lenne, 

de még csak kenyere sincsen. 

Ez a párhuzam halálos Ítélet! 

Az a társulat, mely sokkal nagyobb erő birtokában ezelőtt egy 

évvel sokkal kisebb teher alatt összeroskadt és irgalmas kezekre szo-

rult, melyek róla a terhet leemelték, mai kisebb ereje birtokában 

lehetetlen, hogy kiállja a küzdelmet az aránylag kétszerte súlyosabb 

anyagi teher alatt. 

Itt tehát menekvés nincsen, végbukás épen ugy konstatálható, 

mint a régi társulatnál. 

Nehogy elfogultaknak látszassunk, meg kell említenünk azt, hogy 

a régi és uj társulat helyzete közti párhuzamban van mégis valami 

ami az uj társulat javára nyomja a serpenyőt. 

Amig ugyanis a régi társulat nem volt oly szerencsés, hogy a 

bukásának okát képező 880,000 frtnyi adóssággal ellentétben meg-
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felelő vagyongyarapodást mutathatott volna fel, az uj társulat 

összes védvonalai ama egy milliót meghaladó adósság árán a kivánt 

legnagyobb mértékben kiépitvék és igy a roppant adósságnak legalább 

részben kézzel fogható egyenértéke van. 

Ez igaz. 

Ámde ezzel az adósság csak adósság marad és csak ugy megüti 

a mentesített terület örök árának értékét, megüti tehát a gazdászati 

képtelenségnek és igy az insolventiának valóságát. 

De ettől eltekintve tudni kell azt, hogy abból az 1.010,000 frtból 

264,454 frtot 1881-ik évi tavaszi árvédelem maga elnyelt a meg-

rongált sövényházi keresztgát kiépítése 51,663 frtba került, tehát 

annak a sok pénznek sajátlag csakis egy része (a számadások 

szerint nem több mint 551,680 frt) tekintendő tőke befektetésnek, 400 

ezer frtnál többet azonban az árvédekezés meddő kiadásai emésztet-

ték föl. 

Azt sem hagyjuk felemlités nélkül, hogy az uj társulat az 1879. 

évi árviz színvonala alapján alakult és igy az eszközlendő ártérfej-

lesztés után remélhetőleg még mintegy 8000 holdnyi terület nagyob-

bodást nyerend. 

Ámde a bajon ez sem segit, mert az uj alakulás alkalmával 

elhatároztatott, mikép az 1879-iki színvonal alapján fejlesztendő ártérbe 

vont ujabb területek nem fognak a régi ártérrel egyenlő tehervise-

lésben részesülni, hanem e terhekből csak 10% esik rájuk, mig 90% 

a régi ártért terhelendi, mi egyedül méltányos és igazságos is. 

Az 1.010,000 frtból tehát 900,000 frt még mindig amaz erede-

tileg fennállott 19,750 holdnyi ártéri birtok terhe marad és igy ennek 

helyzetén az ártérfejlesztéssel segítve nem leend. 

Az újdonsült társulat mindezeknél fogva és ugy bukottnak 

tekintendő, mint ahogyan a régi firmája alatt szétzüllött. 

És valamint a régi társulatot nem az oktalan gazdálkodás, 

hanem a helyzet sajátszerűsége buktatták meg, ugy az uj társulat 

bukásának sajátlagos indokai ugyancsak sajátszerűségeken lelhetők fel. 

A kérdés tehát csak az lehetne, ha váljon általában lehet-e és 

különleg mi módon lehet e sajátszerűségeken javítani ? 
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Első sajátszerűség az, hogy ártéri birtoka kicsi, védvonala pedig 

nagy. Ezen segiteni absolute lehetetlen, mert a társulat ártéri birto-

kait mind olyan természetes magaslatok határolják, melyeken tul az 

ártér már nem fejleszthető. 

Másik az, hogy helyzete különleg oly veszélyes, mikép árvédelme 

oly összegeket emészt föl, melyek az eredetileg befektethető alaptő-

kének nemhogy kamataiból kikerülhetnének, sőt annyiszor mennyi-

szer egész nagy tőkére rúgnak. 

Ezen segiteni talán lehetne oly formán, hogy egyfelől a helyzet 

veszélyes voltának műszaki indokai eltávolíttatnának, másfelől a veszé-

lyeztetett védvonalak megfelelőleg erősíttetnének, pl. kiköveztetnének. 

Harmadik az, hogy a szivárgó és fakadó, valamint a vadvizek 

szertelen pusztítják. — Ezen is lehetne segiteni ugy, hogy eme 

vizek olykép megfékeztetnének, mikép az agriculturának szánt területek 

agriculturája ne csak problematikus, hanem biztos is legyen és igy 

nagy teher viselésére a mentesített birtokok képesítve legyenek. 

Ámde a legelső helyen jelzett sajátszerűség absolute orvo-

solhatlan, arra tehát gondolni se lehet, hogy a mentesítés érdek-

körébe több birtokot bevenni és igy a teherviselésre hivatott erőt 

gyarapítani, ezen tul pedig a védvonalat rövidebbre szorítani és ezzel 

a régi terhen könnyíteni lehetne; szóval míg az erő és teher a 

maga régi viszonylagos egységében megmarad; — váljon miként kép-

zelhető, hogy ama másik két sajátszerűségnek, vagy is a második 

és harmadik helyen emiitett bajoknak orvoslására, tehát ujabb nagy 

áldozatok hozatalára az a semmikép sem gyarapítható régi erő egy-

magában elég lenne akkor, amikor a régi teherrel szemben is tehe-

tetlennek bizonyult. 

A helyzet veszélyes volta, műszaki indokainak eltávolítása, a 

veszélyezettebb gátszakaszok megerősítése, a belviz szabályozása nem 

százezreket, de milliókat igényelne. Már hogyan lehet arra csak gon-

dolni is, hogy ezen roppant számokkal szembe szálljon azon erő, 

mely nélkülök is már eljutott a véglehelletig ? 

Az előadottakon ki van mutatva, hogy a »sövényháza-szegedi« 

társulat tényleges adósságával szemben fizetésképtelen és önerejéből 
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a rásulyosodott teher alul kibontakozni egyáltalán nem képes, már 

csak annálfogva sem, mert bukásának indokai helyzetének sajátsze-

rűségeiben rejlenek, ezeknek javitása pedig oly óriási áldozatokat 

igényelne, melyeket a társulat önmaga még akkor sem viselhetne 

el, ha merőben adósságmentes lenne. 

Ilyen körülmények között nem maradna más hátra, mint letenni 

a fegyvert, kimondani az insolventiát és a társulatot föloszlatni, 

vagyis visszatérni az ármentesítés előtti állapotba és a védgátakkal 

övezett birtokot a hullámok játékszerévé hagyva, természetének meg-

felelő primitív módon értékesíteni. A föld jövedelme ezzel kevesebb 

lenne ugyan a maga egységében, de megszűnnék a költség és ugy 

mégis némi haszon eredményeztetnék, holott ezidőszerint a haszonról 

még csak álmodni sem lehet. 

A társulat ugy van meggyőződve, hogy a felosztásra feltétlen 

jogosultsággal bir, mert eltekintve attól, hogy az ármentesítés magán-

vállalatnak tekintendő, melynek valamint létesítése, ugy feloszlatása 

is az érdekeltség akaratán kivül semmi mástól függővé téve nincsen: 

törvényeinkben sehol sincs kimondva az, hogy az ármentesítés köte-

lező lenne, már pedig ahoz, hogy valamely magánvállalat kényszerít-

hető legyen arra, hogy az ármentesitést folytassa még akkor is, ha az 

gazdaságilag oktalan: legalább is speciális törvény lenne szükséges. 

Hivatkozzunk a tiszavölgyi társulatok 1881. évi nov. 27-én 

Budapesten tartott nagygyűlésének a Tiszavölgy égető bajainak orvos-

lása tárgyában a kormányhoz intézett emlékiratára. Ennek 2-ik részé-

ben, mely a költségkérdést tárgyalja, az f) pont alatt szórói-szóra a 

következő javaslat van kifejezve : 

*f) amennyiben a költségek által az egyes társulatoknak szabá-

lyozás előtti őstermelési értéke, vagy általában a társulat ereje annyira 

megtámadtatnék, hogy a tőkeérték legyen megtámadottnak tekintendő, 

jogosítva legyenek a társulatok feloszlani; amennyiben pedig maga-

sabb tekintetek a társulatok föloszlását nem engedik, a társulat 

állami segélylyel tartassék fönn, melyeknek mérve iránt ugy most, 

mint a jövőben törvény által fölállítandó vegyes bizottság határoz-

zon; esetleg az állam a társulat ügyeit annak saját kérelmére az 
6 
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1881. LIT. t.-cz. által szabályozott módon ideiglenesen állami keze-

lésbe veszi át.« 

íme tehát! — a tiszavölgyi ármentesítés nagy ügyének leghiva-

tottabb szószólója, az ügy legilletékesebb közege maga is csak az 

imént kifejezést adott annak az eszmének, hogy a társulatok bizo-

nyos esetekben föl is oszolhatnak. Kimondotta, hogy oly esetekben, 

amikor ezen feloszlás magasabb érdekeket is veszélyeztet, az állam-

nak kell a föntartást elősegíteni, esetleg a társulat kérelmére annak 

ügyeit állami kezelés alá venni. 

És a »sövényháza-szegedi« társulatra e javaslat betüszerint 

alkalmazható, mert tőke értéke meg van támadva, nem csak, sőt tul-

költött azon. 

A társulat azonban egyelőre nem él a föloszlás jogával,'sőt 

kötelességének ismerte a végleges megalakulást és autonómiájának 

elfoglalását. Tette pedig ezt a következő tekintetnél fogva : 

A »sövényháza-szegedi ármentesitő társulat« által ezidőszerint 

saját költségén fenlartott tiszamenti töltések ugyanis nemcsak azt a 

20 és néhány ezer holdnyi földterületet védik az ár ellen, mely a 

társulat árterét képezi, hanem védik a 60,000 lakossal biró Szegedet, 

védik a 2000 lakossal biró Tápét, védik a 3500 lakossal biró Algyőt, 

védik jórészt a népes Dorosmát, védik végre a területet keresztben 

átszelő osztrák állami és alföld-fiumei vaspályát. 

A társulat által föntartott védgátak elhagyása tehát nem tenne 

mást, mint Szegedet, Tápét, Algyőt, Dorosmát és a két vaspályát a 

hullámok martalékául vetni oda. 

Tápét, Algyőt és Dorosma egy részét a hullámok egyszerűen 

elsepernék a föld szinéről, épen ugy, mint 1879-ben. A két vaspálya 

még ha a hullámtengeren keresztül roppant költségek árán megáll-

hatna is, forgalmában bizonyára kiszámíthatatlan hátrányokat szen-

vedne. Szeged városát pedig kitenné annak, hogy körtöltései a hullá-

mokkal jöjjenek érintkezésbe, mi sajátlag nem jelentene mást, mint e 

város nagyszabású és korszakot alkotó rekonstruktionális müvét torz-

képpé változtatni és komoly veszélybe dönteni azon roppant közgazda-

sági értéket, mely arra van hivatva, hogy nemzetünk büszkesége legyen. 



De ha áll az, hogy a társulati védtöltés mindezeket biztosítja, 

akkor annak a társulati védtöltésnek igen nagyszerű szerepe van, 

mert azt csak nem tagadhatja senki sem, hogy a magyar haza má-

sodik városa, aztán két tősgyökeres magyar és népes község, végre 

nem kisszerű helyi érdekű, hanem valójában nemzetközi jelentőségű 

közlekedési érnek léte vagy nem léte, nem pusztán és egyedül az 

általuk képviselt nevezetes adóalap megőrzésének fiskális tekintete 

által különleg figyelembe ajánlott, de még annál is sokkal emi-

nensebb olyan kiváló nagyfontosságú közgazdasági, politikai és cul-

turális érdekek, melyeket veszélybe dönteni semmi esetre sem lehet. 

A sövényháza-szegedi ármentesitő társulat tehát honpolgári 

bűnnek tartotta volna a védmüvek elhagyását, mert ezzel veszélybe 

sodorta volna épen e nagy állami érdekeket, melyekre az imént a 

figyelmet fölhívtuk. 

De épen e nagy állami érdekek azok, melyekre tekintőleg a tár-

sulat helyzetének leplezetlen feltárását ugyanoly elodázhatlan kötelessé-

gének ismeri. 

Mind a magas törvényhozás, mind a nagyméltóságú kormány, 

mind a tiszavölgyi társulatok központi bizottsága kell, hogy értesülve 

legyenek arról, hogy a társulat a reá sulyosodott teher alatt ismét 

összeroskadt és védvonalainak fentartására tovább egyáltalán nem 

képes. Tudomására kellett, hogy hozassék e szomorú lény mind a 

törvényhozásnak, mind a kormánynak, mind az ármentesitő társu-

latok egyetemét képviselő központi bizottságnak, elsősorban és 

legfőképen azon nagy fontoságu országos érdekek tekinteténél fogva, 

melyek a társulat végkimerülésével egyidejűleg veszélybe sodor-

tattak. 

És amidőn a társulat ezt teszi, valóban nem azon szűkkeblű 

önző indok vezérli, hogy helyzetének javítását és csak is ezt kikol-

dulja, - hanem tettének indokát abban a magasabb tekintetben 

birja, hogy ez esetben az állam beavatkozását az állam érdeke követeli. 

A társulat nem idegenkedik az áldozatoktól, hiszen annyi évek 

hosszú során néma megadással viselte roppant terheit és csak akkor 

jajdult fel, amikor már a terheket nem birta tovább. 
c * 
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A végkimerülés jelen komoly pillanatában is azt hangsúlyozza, 

hogy a lehetőség határai között ennek ulánna is készségesen fog 

adózni az ármentesítés nagy czéljára és nem igényel mást, mint azt, 

hogy adózása ne lépje tul a gazdászati okszerűség határát, hogy tehát 

anyaföldjét bármi szerény, de tisza haszonnal birhassa és ne kény-

telenittessék azt egyenes kárral birtokában tartani. 

Mi módon és különleg milyen aránylagos teherviselés megálla-

pítása mellett lenne ez sikeresithető : — azt a társulat merőben a 

a hivatottak bölcsességére bizza ugyan, de kénytelen egész tisztelet-

tel kijelenteni már ezúttal, hogy helyzetének javilása oly sürgős, 

mikép annak elhalasztása esetén a kényszerűség elviselhetlen nyo-

mása alatt akaratlanul is szétzülleni fog. 

A társulat csak is a már emiitett állami érdekekre óhajtotta 

az emlékiratban a figyelmet irányozni és nem kér egyebet, mint azt, 

hogy helyzetének javítása alkalmával az állami érdekek tekintetbe 

vétessenek. 

Ez csakis méltányos és egyedül igazságos. Mert hiszen, ha 

igaz az, hogy az a 34,242 méternyi védvonal, melyet ez időszerint 

a »sövényháza-szegedi társulat« egymaga tart fönn, nemcsak az 

e társulat által képviselt 20 és néhány ezer holdnyi földbirtokot, 

hanem azontúl még az imént foglalt nagyfontosságú állami érde-

keket is védi, akkor illő és méltányos lenne, hogy ama védgátak 

fentartásának gondja nem egyedül a társulat ezuttali érdekeltségét, 

hanem ama többi érdekeket is illesse, melyek a védelmi sphaerába 

tartoznak. 

A társulati érdekeltség terhei tehát megosztandók lennének épen 

azon állami nagy érdekekkel, melyek vele együttt érdekelvék. 

Ámde Szeged, Dorosma, Tápé vagy Algyő lakosságától, mint 

ama nagy állami érdekek részleges képviselőjétől azt kívánni, hogy 

a sövényháza-szegedi társulat terhein könnyítsenek: egyszerűen 

képtelenség, mert hiszen a lakosságok amugyis a társulat kötelékébe 

vannak és épen mentő kézre várnak. 

Az egyedül helyes és méltányos kibontakozás tehát az lenne, 

ha az elősorolt nagy állami értékeknek vagyis Szeged, Tápé és Algyő 
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részben Dorosma, valamint a két vasútnak érdekét nem magával 

Szegeddel, Tápéval, Algyővel és Dorosmával, illetve a két vasúttal 

azonosítanák, hanem mint valóságos nagy állami érdekeket arra ruház-

nák, akit azoknak megóvása egyedül illethet és ez : maga az állam. 

Ez az, amit a társulat kér. 

És legczélszerübb lenne, ha törvényhozási uton kimondatnék, 

hogy a „sövényháza-szegedi társulat" által eddigelé fenn-

tartott védgátak állami kezelés alá vétessenek és a tisza-

völgyi társulat nagygyűlése emlékiratának javaslatához 

képest, bizottságilag megállapittatnék, a méltányosság és 

igazság szerint azon quota, melylyel a társulatnak az ál-

lami kezelés költségeihez saját ártéri földbirtoka arányá-

ban járulnia kellend, és ennek kapcsán ugyanez arány szerint az 

is, hogy az államtól nyert 1.010,000 frtnyi adósságból egyáltalán meg-

birhat-e, valamint s ha igen, mennyi maradjon meg terhére, a többit 

pedig külön törvény engedje el. 

A társulat ugy van meggyőződve, hogy az állammal közösített 

teherviselés aránykulcsát megállapítani nem nehéz. 

Ennek csak egyetlen igazságos kulcsa lehet, ez az, ha egyfelől 

amaz állami érdekeknek, másfelől az ártéri magán földbirtoknak 

értéke megállapittatnék. Meg kellene állapítani egyfelől azt, hogy mit 

ér Szeged mint város, Dorosma, Tápé és Algyő mint népes község, 

végre a két vasút, mint nemzetközi forgalmat közvetítő közlekedési 

eszköz, az államnak nem csak pénzügyi, de kulturális tekintetben 

is? másfelől meg kellene állapítani az ártéri földbirtok értékét: és 

aztán az ármentesítés terhéhez egyfelől az állam, másfelől az ártéri 

birtokosság ugyanezen értékek viszonylagos arányában lennének kö-

telesek járulni, mert elv az, hogy mindenki oly arányban kell hogy 

részesüljön a védmü terheiben, amilyen arányban azoknak jóté-

konyságát élvezi. 

Nézetünk szerint az értékmegállapitás, amily nehéznek látszik, 

ép oly könnyű az adó alapján. Ha például azt akarjuk tudni, mit 

ér Szeged mint város ? Ám nézzük meg mekkora házadója van, 

mert ebből fogjuk látni, hogy annak mint városnak fentarlása 
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mennyibe kerül és ebből folyólag azt is elfogadhatnék, hogy értéke 

e fentartási tehernek megfelelő tőkét képvisel. Ugyanígy lehetne el-

járni a népes községek irányában is. Mi pedig a vasutakat illeti, ugyan-

csak az adót vagy pedig a forgalom statisztikáját lehetne alapul venni.« 

E nagyérdekü emlékirat a kormánybiztos utján a közmunka- és köz-

lekedési miniszterhez felterjesztetett s e mellett a társulat külön kér-

A TÁRSULAT vényben a képviselőháznál is kérte helyzetének javítását. Valahányszor 
t o v á b b i 

m a g a t a r t á s a .
 e zek után a társulati közgyűlés egybehivatott a társulat valamely 

érdemleges ügyében határozathozatal végett, mindig arra hivatkozott, 

hogy semmi érdemleges ügybe nem bocsátkozhatik mindaddig, mig 

a Radenich-féle emlékírat s a képviselőházhoz intézett kérvénye 

ügyében a kormány nem dönt. A társulat e magatartása a kormány-

biztos működését is annyira megbénította, hogy a kormányhoz való 

felterjesztéseiben utoljára ő is a társulat passzív álláspontjára helyez-

kedett s kormánybiztosi megbízatását többször a kormány rendelke-

zésére bocsájtotta. 

A nehéz viszonyok daczára Kende Kanut igyekezett megtenni 

a társulat érdekében mindent, ami egyáltalában lehető volt. A 30-as 

és 79-es vizszin közötti árterületek fejlesztését Hutter Gyula mérnök 

által elkészíttette, a malyéri zsilipet kiépítette, a társulati tartozások 

törlesztésére többször haladékot eszközölt, a folyamatba tett végrehaj-

tásokat beszüntettette s egyáltalában nem rajta mult, hogy a társu-

lati ügyek az ő kormánybiztosi működése alatt rendbe nem jöhettek. 

Ily zavaros állapotokban voltak a társulat ügyei egész 1884. 

év végéig. Szerencse, hogy ez időben a védtöltéseket nagyobb viz 

nem ostromolta, mert félő, a bonyolult pénzügyi helyzet s az általá-

nos elkedvetlenedés közepette nem vált volna-e egy nagyobb árviz 

végzetessé a társulat árterületére. A kormánybiztos felterjesztései, a 

társulat egymást követő kérvényei, az érdekeltek személyes sürgetése, 

de különösen Tisza Lajos közbenjárása folytán a kormány végre 

belátta, hogy a reménytelen társulati állapotokért a felelősséget el 

nem viselheti különösen akkor, amidőn a társulat védvonalai az 

újjáépült Szegednek is védvonalául szolgálnak. Már 1883-ik évi decz. 

havában hosszas és beható értekezletek folytak a közmunka- és 



közlekedési minisztériumban a társulat ügyeinek rendezése kérdésé-

ben. Ez értekezleteknek alapjául szolgáltak a Radenich-féle memo-

randum és a társulatnak a képviselőházhoz intézet felterjesztései. 

Résztvettek azokban a miniszteren és szakelőadón kivül Kende Kanut 

kormánybiztos és a társulat főmérnöke Bánlaki Pál, az érdekeltség 

részéről pedig Radenich János, Szluha Ágoston és Nóvák József. 

Az értekezleten a társulat javára egy modus vivendi lőn megállapítva, 

mely a minisztertanács által is elfogadtatván, formaszerüleg^az_ 188K_ 

l.-ezikk határoz Hiányaiban nyert kifejezést. 

Ezen törvény szerint a társulatnak maximális megterheltetés 

czimén elengedtetett 123,835 írt, 1880-84-ik években felvett állami 

előlegek törlesztésére be nem fizetett s igy a társulat terhén hordo-

zott hátralék czimén 121,000 frt s az 1881-iki vízvédelem költsé-

geiből 110,000 frt, összesen tehát 355,635 frt. Ugyanezen törvény 

által a pénzügyminiszter felhatalmaztátott "arra, hogy az 1880. XX. 

t.-cz. alapján felvett tiszaszabályozási kölcsön terhére a társulat még 

szükséges védépitkezéseinek befejezése czéljából 480,000 forint 

kölcsönt utalványozhasson. A törvényjavaslat indoklásában kiszámít-

tatott, hogy az ekként 1.200.000 frt körüli megterheltetés annuitásá-

ból a fentartási költségekből egy-egy ártéri holdra átlag körülbelül 
2 Rt teher esik, mert e kölcsön annuitásának több mint fele részét 

az 1881. évi 42-ik t,cz. értelmében liquidálandó adóvisszaténtés 

összege fedezendi. . 

Még e törvény kihirdetése előtt, május 30-ik napján érkezett le 

a közmunka- és közlekedési miniszter leirata a kormánybiztoshoz, 

melyben elrendeli, hogy a társulati töltések szeged-paphalmi vonala 

az 1881-iki vizszin felett 150 meter magasságban 6 meter szeles 

koronával kiépíttessék; hogy a kilencz kilometer hosszú sövényház! 

keresztgát kőburkolattal elláttassák; hogy a belvizek levezetesere a 

tápéi kapunál zsilip építtessék s hogy a társulat felterjesztett alap-

szabályai az 1884. 14. t,cz. határozmányaihoz képest modosittas-

sanak. 

Ezen munkálatok végrehajtását s általában a társulatnak az 

1884 35. t-crikk alapján való rekonstruálását már nem Kende 

A z 1 8 8 4 . 
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tartott állandó küzdelembe, de másrészt a társulat rekonstruá-

lása s a még szükséges nagyobbszabásu munkálatok végrehajtása egy 

állandóan Szegeden tartózkodó s az egyénekkel s a viszonyokkal 

teljesen ösmerős egyén erős kezét kívánta. A kormánytól felmente-

tését kérte s azt elismerő szavak kíséretében meg is kapta. A leg-

nehezebb viszonyok között vette át a percsora-szegedi ármentesitő 

társulat kormánybiztosságát s ugy ezen, mint a később alakult 

sövényháza-szegedi ármentesitő társulat ügyeit mindig teljes jóakarat-

tal igyekezett vezetni s az utóbbi társulat érdekében a kormánynál 

kétségtelenül megtett minden emberileg lehetőt. Ismételt fölterjeszté-

seinek nagy része van a társulat ügyeit rendező 1884. 35. t.-czikk 

megalkotásában. Csendes, nyugodt temperamentumánál fogva nem a 

vészes idők embere; nem is élte magát bele az épen az ő kormány-

biztossága idejére eselt zaklatott állapotokba. Rossz vért szült Sze-

geden és a környéken, hogy épen az 1879-iki vízvédelem alkalmával 

nem jött le a helyszínére s csak a katasztrófa előtti napon érkezett 

le. Sokan ezt a veszély előtt való meghátrálásnak magyarázták s őt 

okolták a bekövetkezett katasztrófáért. Nem volt igazuk. Szeged 

elpusztulását nem lehet visszavezetni az 1879-iki védelemnél műkö-

dött egyének egyikére sem, meg volt e katasztrófa irva — amint azt 

az elfogulatlan szakértők megjósolták — a percsora-szegedi tisza-

szabályozási társulat conceptiójának könyvében. 

Az 1884. évi 35. t.-czikknek a társulat keretében való végre-

hajtására, a fentjelzett munkálatok kivitelére s általában a társulat 

rekonstruálására a közmunka- és közlekedésügyi miniszter javas-
Káiiay Albert latára a kormány Kállay Albertet, Szeged és H.-M.-Vásárhely városok kor" 

m á n y b i z t o s s á g a . főispánját nevezte ki. Az uj kormánybiztos nagy erélylyel és ambi-

tióval látott feladata teljesítéséhez s azt a fenthivatkozott törvény 

keretében két év alatt meg is oldotta. 

A társulat ügyei körüli munkálkodását már 1884-ik évben meg-

kezdette. A sövényházi keresztgátat 264,735 frt 27 kr. költséggel 

kőburkolattal látta el, mely munka már 1885-ik év julius hó 5-ikén 

felülvizsgáltatott. Kiépítette a tápai zsilipet, mely a társulat felső részi 



belvizeinek levezetésére van hivatva. Szabványos méretekben kiépít-

tette a társulat összes tiszamenti védmüveit. Szentmihálytelket ármen-

tesitette. Rendezte a társulat árterébe eső műtárgyak hozzájárulási 

ügyét s végrehajtotta a társulati liquidatiót. 

Ami különösen a két utóbbi kérdést illeti, az 1884. 14. t.-cz. 

§-a elrendeli, hogy a társulatok árterébe eső s annak töltései 

vagy más szabályozási müveletek által védett körtöltések, utak, vas-

utak, csatornák és épületek tulajdonosai az ármentesitési költségekhez 

°iy arányban tartoznak hozzájárulni, amennyivel többe kerülne saját 

építményük fentartása, ha a társulati védmü nem léteznék. Ily, a tár-

sulat védvonalai által védett építmény akkor három létezett: a Sze-

ged városát övező körtöltés, az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki 

részének horgos-algyői vonala és az osztrák-magyar szab. államvasut-

lársaság szatymaz-szegedi vonala. E műtárgyak hozzájárulása végérvé-

nyesen akkép állapíttatott meg, hogy a körtöltés hozzájárulása czimén 

Szeged város 2785 frtot; az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki 

része 9267 frt 05 krt; az osztrák-magyar szab. államvasuttársaság 

Pedig 4750 frt 20 krt fognak fizetni évenként a társulat pénztárába. 

Ezen összesen 16,802 frt 25 krnyi évenkint visszatérő jövedelem 

megállapítása természetesen igen könnyitőleg hatott a társulat pénz-

ügyeire. 

Még jelentékenyebb pénzügyi megkönnyebbülést szerzett a tár-

sulat javára az 1881. 42. t.-cz. alapján eszközölt Jiquidatió. Ezen tör-

vény ugyanis elrendeli, hogy a társulati befektetések összegének és 
a z évi fentartási költségek meghatározott százaléka adó visszatérítés 

czimén a társulatnak megtéríttessék. E törvény alapján az 1885. év 
végén s 1886. év elején a pénzügyminiszter kiküldöttei, másrészt a 

társulat kiküldöttei részéről elszámolás tartatván, hosszas tárgyalások 
s a kormánybiztos többrendbeli jóakaró felterjesztései alapján az állam 

adóvisszatéritése 38,300 frt 94 krban állapíttatott meg. 

A társulat vagyoni helyzete ezek alapján a következőleg alakult. 

A védmüvek — apróbb munkák kivételével — szabványos méretekre 

mind kiépitvék; a sövényházi keresztgát szintén szabványos mére-

g b e n kiépítve s kőburkolattal ellátva; a lápéi kapunál lévő zsilip 
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kiépítve. Ezen teljesen ép társulati berendezésekkel szemben a társu-

latot terheli 1.210,000 frt járadékkölcsön a tisza-szegedi alapból, 

melynek évi annuitása a társulatot terhelőleg 72,600 frt. Előrebocsátva, 

hogy a társulati védmüvek által védelmezett műtárgyak 16,802 frt 

25 kr. hozzájárulási költsége a társulati fentartási költségekre fordit-

tatik, az annuitás 38,300 frt 94 krnyi része az állami adó visszatérítéséből 

fedezhető, a fennmaradó 34,299 frt 06 kr. pedig kirovás utján fede-

zendő, mely pénzügyi eredményhez képest egy-egy holdra teherképen 

évenkint átlag nem az 1884. 35. t.-cz. indokolásában kilátásba helyezett 

2 frt, hanem ez összegnél 73 krral kevesebb, vagyis 1 frt 27 kr. esik. 

A társulat ügyeinek ekkép történt rendezését s pénzügyeinek 

ezen állapotát Kállay Albert kormánybiztos márczius hó 19-ikén a 

társulati érdekeltség értekezlete elé terjesztette, mely is azt helyeslő 

tudomásul vévén, a kormánybiztos ez eredmények alapján nyugodtan 

tehetett előterjesztést a közmunka- és közlekedési miniszterhez a tár-

sulati autonomia helyreállítása ügyében. 

A z a u t o n o m i a A közmunka- és közlekedési miniszter az autonomia helyreálli-

heiyreáiiitása. t á g á t elrendelvén, Kállay Albert kormánybiztos a társulat érdekeltségét 

1886-iki julius hó 1-ére alakuló közgyűlésre hivta egybe. A közgyű-

lésen a kormánybiztos megismertette a társulat helyzetét, ugy a véd-

vonalak s müépitmények, mint annak fentebb már vázolt pénzügyei 

tekintetében s egyben bemutatta a felsőhatóságilag már jóváhagyott 

alapszabályokat, a Pallavicini-féle hitbizományi uradalom képvise-

lője az autonomia egyszerű visszaállítását ellenzi s indítványozza, 

hogy a kormánybiztos jelentését s a társulat ügyeit az autonomia 

igénybevétele előtt egy kiküldendő bizottság vizsgálja felül s tegyen 

egy összehívandó közgyűlésnek jelentést; az alapszabályokat nem 

fogadja el, mert azt nem a társulat alkotta. A társulat Szeged város, 

a szegedi nem csoportosultak és Tápé község 99 szavazatával a 

Pallavicini-féle hitbizományi uradalom, Algyő, Sándorfalva és Dorosma 

községek 32 szavazata ellenében az autonomikus megalakulást ki-

mondotta s az alapszabályokat tudomásul vévén, elnökké Pálfy Fe: 

rencz Szeged városi polgármestert, alelnökké Szluha Ágoston Szeged 

városi főkapitányt, választmányi tagokká Nóvák József, László Gyula, 



Tombácz Mihály, Marosy Mór, Hegedűs István, Kirchberger Ferencz 

és Zádory Károly ártéri birtokosokat, illetve képviselőket választotta 

meg s egyben felhatalmazta a választmányt, hogy a társulat háztar-

tását a kormánybiztosilag megállapított s felsőhatóságilag jóváhagyott 

költségvetés alapján az év végéig vezethesse. 

A társulat azonban egyelőre tovább nem szervezkedhetett, mert 

Nóvák József, a Pallavicini-féle hitbizományi uradalom képviselője 

a megalakulást kimondó közgyűlési határozat ellen felebbezett. E 

lelebbezés a további társulati működést mindaddig megakadályozta, 

mig a felebbezés a kormányhatóság részéről el nem döntetett. Feleb-

bezett Nóvák Józsefen kivül Lippay Nagy István szegedi lakos több 

érdektársai nevében is. A közmunka és közlekedési minisztérium azon-

ban augusztus hó 7-ikén kelt leiratában mindkét felebbezés félretétele 

mellett a julius hó 1-én tartott autonomikus alakulást helybenhagy-

ván, a társulat működését autonom jogkörében tovább folytatta s 

szeptember hó 19-ikén tartott ülésében igazgató-mérnökké Várady 

ígnáczot, pénztárnokká Fankovics Miklóst, ellenőr-szertárnokká pedig 

Agócsí Ödönt választotta meg. Az utóbbi megválasztatása ugyan 

felebbezés folytán megsemmisíttetett s a közmunka és közlekedési 

minisztérium által elvileg kimondatott, hogy a választmányban az elnök 

csak szavazategyenlőség esetében szavaz, ugyanaz azonban később 

szabályszerüleg újra megválasztva lőn. 

A társulat tisztikara ekként megválasztva lévén, a társulat akadály 

nélkül folytathatta működését saját autonom jogkörében. Kállay Albert 

kormánybiztosi tiszte alól október hó 23-ikán a miniszter jólkiérdemelt 

elismerésének és köszönetének hangsúlyozása mellett felmentetett. 

A társulati továbbmüködést ugyan nem akadályozta meg, de 

arra mégis zavarólag hatott Nóvák Józsefnek, a Pallavicini-féle hit-

bizományi uradalom képviselőjének a választmányi tagságról való 

lemondása. Nóvák ugyan választmányi tagul az október 24-iki köz-

gyűlésen újra megválasztatott, daczára azonban ugy ő, mint az általa 

képviselt uradalom teljesen passiv állást foglal el a társulattal szemben, 

azon meggyőződésben, hogy a társulat nem életképes s annak pénzügyi 

viszonyai nem helyesen rendezvék. 
7* 
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Nóvák József Nóvák József ezen véleményének, nemcsak az alakuló közgyü-

tamadasa. j é g e n értekezleteken szóval, hanem a szegedi lapok egyikének 

hasábjain hosszú czikksorozatban is kifejezést adott. 

A társulat elleni lényegesebb kifogásai a következőkben össz-

pontosultak. A társulat nem életképes, mert a 30-as vizszin alá eső 

földekre rótt ártéri teher a kataszteri tisztajövedelem 41V2 0/0~át, a 

79-es vizszin alá eső földeknél pedig a kataszteri tiszta jövedelem 

10%-át nyeli el. A társulat csak az első árvizig él, amely az egész 

uj szervezést, az uj teherviselési kulcscsal együtt elsöpri. Az egész 

társulat Szeged város védelme czéljából létesült s mégis a városi 

pénztár oly elenyésző csekély összeggel, 2785 frttal járul körtöltése 

czimén a társulati költségekhez, hogy tulajdonképen az ártérbe eső 

községek földbirtokosai védik meg a város belterületét, mi égbekiáltó 

igazságtalanság. A pénzügyi rendezés nem nyugszik helyes alapokon, 

mert a társulati ártér maximális megterheltetésének mérve 630,950 

frt csupán s ezzel szemben a társulat 1.210,000 frtos kölcsönt 

contrahált s fizeti annek járulékait. Végül nincs megelégedve a társulat 

szervezetével, mert abban Szeged város tanácsa a többi érdekeltekkel 

szemben annyira praeponderál, hogy kár is társulati üléseket tartani, 

végezze el a társulati ügyeket szokott referádái között maga a tanács, 

vagy ami még helyesebb és kevésbbé körülményes, otthon pipaszó 

mellett a társulati elnök és alelnök, minthogy a szavazatok 3/.t része 

úgyis kezükben van. 

Nem lehet feladata e monográfiának egyes társulati tagoknak 

felfogását birálat alá venni. Arra valók a társulati ülések s a tár-

sulati fórumok, hogy véleményének mindenki érvényt szerezhessen. 

Csak azért vontam e monografía keretébe Nóvák József röpiratát, 

mert az akkor, részint a szerző személyénél, részint az ügy actualitá-

sánál fogva nagy sensatiót keltett s igy lényegében a társulat 

történetéhez tartozik. Két megjegyzést azonban történeti szempontból 

el nem hallgathatok. Nem valósult Nóvák Józsefnek azon jövendölése, 

hogy a társulat az első árvizet sem állja ki, hanem az szervezetével 

s kirovási kulcsával együtt összeroskad. Nem csak nem valósult 

meg, hanem kiáltott már három árvizet, a 88-ikit, 89-ikit és a 95-ikit. 
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E három védelem költsége meghaladta a 80,000 frtot. A társulat 

nem roskadt össze szervezetével, kirovási kulcsával, hanem él és 

működik. S még azt sem lehet mondani, hogy állapotai vissza-

estek volna. Sőt ellenkezőleg; a teljes sértetlenségében fennálló 

tartalékalapon és időközileg alkotott jelentékeny póttartalékalapon tul 

meg nem megvetendő tőkével is rendelkezik, daczára annak, hogy 

a társulati kölcsön conversiója alkalmából elért pénzügyi előnyök 

folytán a hozzájárulási százalék pár perczenttel leszállittatott, tehát az 

érdekeltség helyzete könnyebbült.' 

Nóvák József megjegyzésére, hogy a város körtöltése után ke-

veset tizet, véleményem szerint könnyű a válasz. Első sorban vitat-

ható volna az, hogy Szeged város körtöltése után a társulatnak egy-

általában semmit sem köteles fizetni, mert az 1889. október 4-ikén 

létrejött társulási szerződésben, melyben a körtöltés által övezett vá-

rosi terület a társulat kötelékéből kivétetik, ily hozzájárulásról szó 

sincs akkor, midőn a sövényházi keresztgát hozzájárulási kötelezett-

sége ugyanazon szerződésben világosan meg van állapítva az esetre, 

ha az állam a régi algvő-percsorai vonalat kiépítené. Már pedig 

contractus contrahentibus legem ponit. De eltekintve a kérdés jogi ré-

szétől, Nóvák József akkor, amidőn a körtöltés hozzájárulást kevesli, 

egy coefficienst számításon kivül hagy, azt t. i., hogy az 1881. okt. 

4-ikén létrejött szerződés szerint Szeged városát terheli örök időkig 

a tápéi kaputól a boszorkány szigetig terjedő egyébként társulati 

védvonal kiépítése, fentartása és védelme, ami bizony a városnak 

ép oly teher, mint a milyen haszon a társulatnak. Azután, tovább 

menve, vájjon azon 35^000 frtot, melyet az 1884. 35. t.-cz. a társu-

latnak elengedett, vájjon Algyő, Tápé, Sándorfalva, Sövényháza és 

Dorosma kedveért engedte-e el s nem-e ezen Szegedért és ezen Sze-

ged belterületeért. Bizonyára csakis ennek érdekében, csakhogy az 

elengedés jótékonyságában nemcsak Szeged, hanem az egész társulat 

részesült. Ha mindezen tényezőket figyelembe veszszük, alig lesz azon 

álláspont tartható, hogy Szeged a körtöltésért keveset fizet. 

De térjünk vissza a társulathoz. Az 1887-iki év a társulat éle-

tében csendesen folyt le s annak működése apróbb adminisztratív 
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berendezések létesítésére szorikozott. Az 1881-iki árvíz alkalmával 

a vesszősi vonalszakasznál helyreállított töltésen veszélyes hasadékok 

mutatkozván, azok helyreállíttattak; a töltésvonalak újból lejtmérez-

tettek, a hiányos szerelvények pótoltattak; a társulati vonalakon 

öt uj vizmércze állíttatott fel, a tartalékalap az alapszabályszerü 

45,000 frtra kiegészíttetett. De annál zaklatóbb volt a következő' 

1888-ik év. 

AzjBBg-iki Az egész télen tartott nagy havazások s a koratavaszi esők nagy 

vizet helyeztek kilátásba. Ez be is következett. A társulat a beállott 

árt kellő előkészülettel fogadta. A nádastói csatornán keresztül véd-

képes nyúlgát építtetett s már márczius második felében az egész 

vonalon nagyban folyt a védekezés, ugy, hogy e hó 26-án már a 

védvonal karózása és rőzseburkolattal való ellátása is megkezdetett. 

A bekövetkezett viharok a fedanyagot a társulati vonalak több pont-

ján, de különösen a röszkei vonalon teljesen megsemmisítvén, a 

töltéseket is megrongálták úgyannyira, hogy különösen az utóbbi 

helyen hatalmas karózással s földdel töltött zsákokkal kellett a töltés 

védképességét helyreállítani. A tápéi kapunál épített zsilip megcsúszott 

nagy rémületet okozva. Itt a további veszélynek a zsilip háta mögé 

épített körgáttal kellett ellenállni. Az áprilisi viharok a sövényházi 

keresztgátnak kőburkolatát 2700 folyóméter hosszban annyira meg-

rongálták, hogy a gát védképességének fentartását s a további ron-

gálások megakadályozását szintén földdel töltött zsákokkal kellett 

eszközölni. Hogy a nádastónál minden eshetőség kizárva legyen, 

ugyanott a védképes nyúlgát mellett még egy második védvonal 

emeltetett. így folyt a védekezés egész ápril hó végéig, amidőn a viz 

csendesen apadni kezdvén, a védelem leszereltetett. 

Ezen árviz a társulatnak ismét jelentékenyebb tőkéit emésztette 

meg. A veszély nagyságával szemben takarékoskodni nem volt sza-

bad s igy a védekezés 41,759 frt 92 krba került. E kényszerű kiadás 

megemésztette nemcsak a költségvetésileg előirányzott árvédelmi költ-

séget, hanem az árvédelmi tartalékalapból is elnyelt 25,000 frtot. E 

mellett a megrongált védvonalak helyreállítása is tetemes költséggel 

volt terhelendő a társulat pénztárát, annálinkább, mert a sövényházi 
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keresztgát megrongált részeinek uj kőburkolattal való ellátása, vagy 

annak szabványos lejtővel való kiépítése, a tapasztalatok alapján 

mellőzhetlennek látszott. 

Ép a jelen árvíznél az eddigi kőburkolat védképességének bebi-

zonyult fogyatékossága folytán merült fel azon kérdés, hogy a kőbur-

kolat ne a földbe, hanem habarcsba rakassék. E védelmi rendszer 

újra jelentékenyen megnövelte volna a társulat kiadásait. El is állott 

e tervtől ugy a társulat, mint a felügyeletet gyakorló kormányható-

ság, nem azért, mintha a habarcsba rakott burkolat jobb nem volna, 

sem azért, mert az igen költséges, hanem azért, mert időközben meg-

alakittatott a csongrád-sövényházi ármentesitő társulat, melynek alsó 

tiszamenti vonalát épen azon algyő-petresi szakasz képezi, mely az 

1879-iki árviz után mint védvonal felhagyva lőn. Ha e vonal kiépül 

— aminthogy azóta kiépült — ugy a sövényházi keresztgát másod-

rendű védvonallá vállván, vízvédelmi jelentőség dolgában kétségtele-

nül alább száll s igy burkolatának költséges mészhabarcsba rakása 

mellőzhetőnek látszott. 

A megrongált gátburkolat tehát a régi rendszer szerint a földbe 

rakva állíttatott helyre azon 36,000 frt előleg igénybevételével, melyet 

e czélra a társulat kérelmére a közmunka- és közlekedési miniszter 

utalványozott. A 25,000 frt erejéig megfogyatkozott tartalékalap 

kiegészítésére a társulat pénzalappal nem rendelkezvén, minthogy 

az ártéri érdekeltséget e czimen kirovással terhelni nem akarta, a 

szeged-csongrádi takarékpénztárral szerződött akkép, hogy az össze-

get felhívásra bármikor rendelkezésére bocsájtja, remélvén, hogy a 

bekövetkező nyugalmas évek megtakarításaiból a tartalékalap kiegé-

szíthető leszen. 

A következő 1889-ik évben újból nagy viz zudult a társulat issd-ím ám*, 

védvonalaira. Ez ár azonban rövid ideig tartván, a társulatnak csak 

7282 frt 42 kr. költséget okozott s egyéb rendes adminisztratív 

teendőiben sem zavarta. Ennek körében a mólt évben megbízhat-

ó n a k mutatkozott tápéi kapui zsilip a kormány kiküldötte által 

megvizsgáltatván, azon valóban jelentékeny fogyatkozások észleltettek. 

E miatt a zsilip mögötti körtöltés a legmagasabb vizszin fölött 1 % 
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méter magasságra kiépíttetett. A röszkei nyúlgát is ekkor építtetett ki. 

Nem érdeknélküli, hogy a társulat e nyúlgát kiépítését 

nyomatékkal ellenezte, állítván, hogy Röszke oly magasan 

fekszik, hogy azt az ár meg nem hághatja. A kormányha-

tóság saját közegeinek felvételei alapján e véleményt nem osztván, a 

gát kiépítését elrendelte. Köztudomásu, hogy a következmények a 

kormánynak adtak igazat. A társulat ez évi őszi közgyűlésén meg-

történt a társulati hatóság uj alakulása is. Elnökké Pálfy Ferencz 

polgármester, alelnökké Szluha Ágoston főkapitány, választmányi 

tagokká dr. Lázár György, László Gyula, Nóvák József, Marosy 

Mór, Verbir Alajos, Hegedűs István és Zádory Károly választat-

tak meg. 

A t á r s u l a t i k ő i - Ugyanezen közgyűlésen jött szóba a társulatnak a tisza-szegedi 
csönconversióia'kölcsönalapból felvett 1.210,000 frtos kölcsön conversiójának kérdése 

is. Az 1889. 30. t.-cz. ugyanis a magyar földhitelintézetet vízszabályo-

zási és talajjavitási záloglevelek kibocsájtására, illetőleg ily kölcsönök 

nyújtására feljogosítván, e törvény által czélzott olcsóbb kölcsön 

igénybevételére ugy a miniszter, mint a magyar földhitelintézet a 

vizszabályozó társulatok figyelmét felhivta. A társulat a conversió 

eszméjét elvben helyeselvén, a kérdés tanulmányozásával s ehez ké-

pest javaslattétellel Szluha Ágoston alelnököt és dr. Lázár György 

választmányi tagot bizta meg. 

A következő öt év, vagyis az 1890., 1891., 1892., 1893. és 1894-ik 

évek a társulat életében szintén csendesen folytak le. Magasabb viz 

a töltés vonalakat nem háborgatta s igy általános védekezés nem 

lévén, az időközi védelmekre költségvetésileg felvett összegek jó része 

a társulat javára pénztári készletként illetőleg tartalékalapként fen-

maradt. 

Nagy csapás érte a társulatot 1890-ik év elején Szluha Ágoston 

alelnök halálával. Éveken keresztül buzgó tagja volt a vá-

lasztmánynak s mindig jóindulattal igyekezett előre vinni a tár-

sulat ügyeit. Mint a társulatnak a Tiszavölgyi központi bizottság köz-

gyűlésein rendszerinti képviselőjét azon kitüntetés érte, hogy a köz-

gyűlés e bizottság választmányának rendes tagjává választotta meg. 
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Több éven át viselte e tisztséget s élénk részt vett a bizottság ta-

nácskozásaiban, sőt mint az adminisztratív albizottságnak tagja, az 

egész tiszavöJgy szervezésében is. Halálát ugy a társulat, mint a köz-

pont fájdalommal gyászolta. Helyébe társulati alelnökké e sorok irója 

választatott meg. 

Ez évben vett részt a társulat a bécsi gazdasági kiállításon véd-

müveinek vázlatával. 

Az ugyanezen év julius hó 15-ik napján tartott közgyűlésre ter- J a v a s l a t a c o n -

jesztette elő a választmány a társulati kölcsönnek az 1889. 30-ik vers'° ugyében' 

t.-cz. alapján leendő conversiója iránt javaslatát. Minthogy ezen ja-

vaslat teljes világot vet a társulat pénzügyi állapotára, annálfogva 

azt e helyen egész terjedelmében közlöm. 

A javaslat igy hangzik: 

»A választmány előadja, hogy a társulatnak 1.21,0000 frtos 

tiszai kölcsöne, valamint a m. kir. államkincstártól nyert 36,000 frt 

rendszeres állami előleg tartozása áll fönt. 

Ezen tartozásoknak a magyar földhitelintézet által az 1889. 30. 

t.-cz. alapján nyújtandó vízszabályozási kölcsönnel való convertálása 

tárgyában a társulati választmány folyó hó 5-én és 15-én gyűlést 

tartván, az a kiküldött tagok által készített s előterjesztett számítási 

munkálatokból meggyőződött arról, hogy a társulati kölcsön és állami 

előlegnek a magyar földhitelintézet által nyújtott s fent megjelölt 

kölcsönnel való convertálása a társulatra nézve fölötte előnyösnek 

mutatkozik, azért ezen műveletnek megejtését a t. közgyűlésnek a 

társulati választmány a legmelegebben ajánlja, egyben a számításra 

vonatkozó adatokat, valamint a conversió előnyeit a társulatra nézve 

következőkben tünteti elő. 

A társulat jelenlegi kölcsön tartozása a tőke maradványnak, 

valamint az ujonan felveendő kölcsön után való kirovás szükséges-

ségének combinatióba vételével a beszerzett adatok alapján a követ-

kező kiszámítási eredmény áll fön és pedig a jelenleg élvezett kölcsön 

tőkemaradványa a m. kir. pénzügyminisztérium központi számvevősége 

részéről eszközölt kiszámítás szerint 1.160,688 frt 36 kr. lévén, an-

nálfogva a felveendő kölcsönösszeg körülbelül lesz 1.420,000 frt. 
8 
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Ebből tartalék alapra levonandó az 1889. 

30. t.-cz. 14. §-a értelmében 142,000 frt — kr. 

marad 1.278,000 frt — kr. 

Ez összeg mint névérték kiszámítva a biz-

tosított 93 frt 75 kr. árfolyam szerint befolyik 

készpénzben 1.198,125 frt — kr. 

Ezen összegből kifizetendő lesz az . . 1.210,000 frt — kr. 

tiszai kölcsön 1.160,688 frt 36 kr. 

tőkemaradvány s a 36,000 frt — kr. 

állami előleg (1.160,688 frt 36 kr. + 36,000 frt.) 1.196,688 frt 36 kr. 

marad a társulati árvédelmi tartalékalap ja-

vára vagy egyéb társulati czélokra . . . . 1,436 frt 64 kr. 

Az újból felveendő kölcsönnel szemben 

előállandó kirovást illetőleg kirovandó lenne az 1.420,000 frt — kr. 

tőke 4 75%-a évjáradék fejében 64,450 frt — kr. 

Ebből az 50 évig még ugyanily magasságban 

fennálló állami adóvisszatérités által fedeztetik 38,300 frt 94 kr. 

fedezetlen marad 29,140 frt 06 kr. 

Ennek 5%-aaz 1889. L-cz. 17. §. értelmében 1,457 frt 46 kr. 

kirovandó lesz egyes áriéri birtokosokra . . 30,606 frt 52 kr. 

vagyis tekintettel arra, hogy a mostani kirovás 34,299 frt 06 krt 

tesz ki, ez összegnél évenként 3692 frt 54 krral kevesebb. 

Az 1889. 30. t.-cz. által szabályozott vízszabályozási és talaj-

javitási kölcsönök előnyeit a következőkben tünteti elő. 

1. Mindenekelőtt azon eshetőséggel szemben, ha 36,000 frtnyi 

állami előleg a kormány által el nem engedtetnék a társulati köl-

csönügy jelen állapotában a nyert állami előlegnek csupán kamatait 

törleszti a társulat, mig a tőke folytonosan teljes összegében a tár-

sulat terhére épségben fenmarad, mig a conversió esetében az állami 

előleg tőkéje egyszerre és teljesen letörlesztetvén, az a helyett előálló 

tartozás tőkéjét és kamatait a (ársulat 5 frt 06 krral törleszti, holott 

a jelenlegi állami előlegért csupán kamatban 5%-ot fizet. 

2. Kiemelendő továbbá, hogy a conversió esetében 50 év múlva 

a társulat egy 140- 150 ezer frt értéket nyer tartalékalapban, mely 



ugyanakkor a társulatra visszaszáll, sőt tekintettel azon soliditásra, 

melylyel a kibocsájtó magyar földhitelintézet a pénzpiaczokon bir s 

melynélfogva remélhető, hogy a kibocsájtott zálogleveleink értéke jelen-

tékenyen emelkedni fog, a tartalékalap értéke 50 év múlva a fenti 

összegen is jelentékenyen tulemelkedhetik. 

3. Azon előny, mely a tartalékalapnak 50 év múlva a társulat 

birtokába való átháramlásából származik, annál inkább figyelembe 

veendő, mert az 1889. évi 29. t.-cz. rendelkezései szerint a 8%-kal 

liquidált adóvisszatéritési összeg csak 1889. évi julius hó 15-től szá-

mított 50 évig lévén biztosítva s azontúl az adóvisszatérités és a 

nyújtott olcsóbb vízszabályozási kölcsönökre való tekintetből csupán 

5%-kal lévén liquidálható vagy esetleg még lejebb szállíttatván, az ez 

által a társulati költségvetésben előálló hiány pótlására a társulat bir-

tokába jutandó tartalékalap jövedelme czélszerüen leszen fordítható, 

mig az egyébként teljesen uj kirovás utján lenne fedezendő. 

4. A földhitelintézet kéznél fekvő leirata szerint a 20 millió frtnyi 

záloglevelet f. évi szept, hó 1-ső napján átvevő bankcsoport a tár-

sulatot azon nyeremény fele részében fogja részesíteni, amelyet az 

átveendő záloglevelekre nézve 95'20%-°n f e I ü l ejér> meIY kedvezmény 

gyakorlati érvényesülése, ha nem bizonyos is. de tekintettel a kibo-

csájtó intézet, valamint az átvevő bankcsoport világhitelére, teljesen 

valószínűtlennek mondható nem lévén, a társulatot a felveendő köl-

csön mennyiségénél fogva nem jelentéktelen váratlan jövedelemmel 

kecsegteti. 

5. A kölcsöntörlesztési járulék a vonatkozó törvény értelmében 

utólagos félévi részletekben lévén fizetendő, ezen kivételes intézkedés 

által a társulat, amennyiben a jelenleg élvezett tiszai kölcsön járulékai 

előlegesen fizetendők, az első évet illetőleg jelentékeny kamatkülön-

bözetet nyer, mely összeg a tartalékalap javára czélszerüen leszen 

fordítható. 

6. Hogy a felveendő kölcsönből a törlesztési járulékban való 

megtakarítás daczára jelentékeny összeg fog fenmaradni, mely az 

úgyis kiegészitetlen tartalékalap öregbítésére az 5-ik pontban emiitett 

kamatmegtakarítással együttesen czélszerüen leszen fordítható. 
I* 
V 
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7. Kiemelendő e helyütt, hogy tekintettel arra, miszerint a ki-

számítás szerint a tartalékalap is kirovás, illetőleg az állami adó-

visszatérités utján törlesztetik, annálfogva az esetben a 142,000 frtot 

tevő tartalékalap évi 4%-os kamatai évenként a társulat javára esnek, 

mely összeg, ha az első években teljesen be nem folyik is a társulat 

pénztárába, tekintettel arra, hogy a földhitelintézeti kölcsön is adó-

szerüleg hajtandó be s az állami adókon kivül minden más terhet 

jelzálogilag megelőz, pár év elmultával oly jelentékeny összegekkel 

fog évenként befolyni a társulati pénztárba, hogy az ekként befolyó 

s rendelkezésre állandó összegek a fenti megtakarításokkal együtt 

hozzávetőleg 15—20% körüli megkönnyebbülést fognak lehetővé tenni 

a társulati kirovásnál, ami kétségkívül igen figyelemreméltó pénzügyi 

eredménynek mondható. 

Ezeknél fogva ajánlja a választmány, miszerint a társulati köz-

gyűlés a fentlevő társulati tiszai kölcsönt, ugy a 36,000 frt állami 

előleget a magyar földhitelintézet által az 1889. 30. t.-cz. alapján 

nyújtandó vízszabályozási kölcsönnel convertálja s e czélból tekin-

tettel arra, hogy a conversió még a folyó évi október havi járulék 

törlesztés előtt keresztülvitethetik s igy a tiszai kölcsöntőke marad-

ványa a fent kitüntetett összegnél nagyobb is lehet, egy 1.430,000 

frtig terjedhető kölcsön felvétele elhatároztassák s az e czélból szük-

séges további teendőkkel a választmány, a megkivánt esetekre nézve 

pedig közgyűlési kiküldöttek bízassanak meg.« 

Ezen javaslat alapján a közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy 

az 1889. 30-ik t.-cz. alapján a magyar földhitelintézet által kibocsáj-

tott vízszabályozási és talajjavitási záloglevél kölcsönből 1.430,000 

frt névértékű kölcsönt fölvesz s a kötvény kiállításával s az érték 

nyugtázásával e sorok iróját és Marosy Mór választmányi tagot bizta 

meg, kik a converlálás müveletét be is fejezvén, arról már a deczem-

ber hó 12-ikén tartott közgyűlésnek jelentést is tettek. 

Az 1891-ik évben nagy árviz nem volt ugyan, a röszkei és 

vesszősi töltések azonban kikaróztattak s az időközben megkopott 

algyő-szegedi vonal belejteztetvén, felmagasitása elrendeltetett. A con-

versió folytán a társulatnak a tisza-szegedi kölcsönalapban visszatar-
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tott tartalékalapja visszatéritetvén, a társulati pénztár 100,000 frton 

felüli összeg birtokába jutott, minélfogva szabadabban mozoghatván, 

elhatározta, hogy Vesszősön a rozoga őrház helyébe kényelmes tiszti-

lakot épit, amely a jövő év nyarára el is készült. 

Az 1892-ik évben sem volt nagy viz.s igy általános védekezés 

szüksége sem forgott fenn. Az algyő-szegedi vonal felmagasitása be-

fejeztetett s a vesszősi tisztilak felülvizsgáltatván, rendeltetésének át-

adatott. 

A tiszavölgyi társulat központi bizottsága 1892. évi márczius a társulat véie-

hóban küldte le a társulatnak véleményadás végett azon törvény-ménl,e a.,lsza 

J ° J s z a b á l y o z á s i t o r -

javaslatot, mely a Tisza és mellékfolyói folytatólagos szabályozása vényjavaslat tár. 
r r t á r g y á b a n 

tárgyában a földmivelési miniszter által a törvényhozás elé volt ter-

jesztendő. A társulat választmánya e törvényjavaslatot véleményes 

előterjesztés végett e sorok Írójának adta ki, ki is javaslatát a 

márczius 29-iki választmányi ülésre terjesztette be. 

A véleményből kiemeljük a következőket: 

»Amint egyrészt a legnagyobb örömmel fogadjuk az illetékes 

kormány hat óság abbeli kezdeményezését, miszerint a Tisza völgy sza-

bályozása folytatásának nagy müvét előre meghatározott állandó 

elvekre fektetni óhajtja s ezáltal az egész Tiszavölgynek a jövőre 

nézve megnyugtatást nyújtani kiván, ugy kénytelenek vagyunk kije-

lenteni, miszerint a hivatkozott törvényjavaslatban letett elvek egy-

némelyike tekintetében oly aggodalmaink vannak, melyeket ugyanazon 

indoklásban foglalt egyéb intézkedések eloszlatni" nem képesek. 

Ilyenül kell elsősorban kiemelnünk a törvényjavaslatnak azon 

intézkedését, mely szerint az összes munkálatok 17 egész év 

folyamán tartanának. Igaz, hogy rendes viszonyok között oly 

nagy mü viszonyaiban, mincí a tiszaszabályozás, 17 év nem hosszú 

idő, de a tiszavölgyi társulatok s különösen társulatunk specziális 

viszonyai között ez idő oly hosszura nyújtott, hogy bennünk, anyagi 

helyzetünk szempontjából, a legnagyobb aggodalmakat kelti. A mun-

kálatoknak ily hosszú időre való beosztása ugyanis, vélemenyünk 

szerint nem jelenthet egyebet, mint azt, hogy a mederszabályozási 

munkálatok ezidőszerinti hátramaradásából származó nagymérvű 
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védekezési költségek még majdnem tizenhét teljes év folyamán a 

társulatok által viseltessenek, mi azokra bizonyára alig elviselhető 

terhet fog képezni s igy azokat jelen nyomasztó helyzetükben to-

vábbra is meghagyja. Ez okból, szerény nézetünk szerint, a meder-

szabályozási munkálatok keresztülvitele okvetlenül csekélyebb időre, 

5, legfeljebb 6 évre volna szoritandó, mire, az állam által a mai 

pénz viszonyok között mindenesetre keresztülvihető pénzügyi müvelet, 

a lehetőséget kétségtelenül megadja. 

Ámbár a törvényjavaslat indoklásához fűzött kimutatás szerint 

a társulatunkat érdeklő mederszabályozási összes munkálatok, neve-

zetesen az algyői párhuzammü és vezérmü, a hajózás érdekében a 

marostoroknál egy kőből való vezérsarkantyu épitése, á marostoroki 

mederszabályozási összes munkálatok s a Szeged alatti szabályozások 

mind államköltségen keresztülviendőkül vannak contemplálva, mégis 

általános szempontból veszélyesnek látszik azon elv, mely az indoklás 

16-ik lapjának második bekezdésében kimondatik, amely szerint a 

mederszabályozási munkálatokhoz egyes esetekben a társulatok is 

hozzájárulásra kötelezendők volnának. Megdönti e kijelentés a tisza-

szabályozás azon ősrégi alapprinczipiumát, mely szerint a meder-

szabályozás feltétlenül az állam terhe, mely elvnek megdöntése a 

társulatokra nézve annál veszélyesebb, mert hisz kétségtelen az, hogy 

minden mederszabályozás a viz arányos és gyors lefolyását is köny-

nyitvén, az állami érdeken kivül az ármentesitő társutatokra nézve is 

előnyös s ekként mindig félő, hogy a javaslat kiemelt indoklásában 

letett veszélyes elv nem fog-e majd idővei oda fejlesztetni, hogy a 

társulatok minden mederszabályozás költségeiben participáljanak, mi 

nemcsak a társulatok alakulásának alapelveit döntené meg, de e 

mellett a különben is túlterhelt érdekeltségek végromlását is okozná. 

A társulatok s társulatunk megnyugtatására fentartandó volna 

ennélfogva az eddigi azon alapelv, melyből a szabályozás egy félszá-

zaddal ezelőtt kiindult, mely szerint a mederszabályozás az állam, az 

ármentesítés pedig, az állam törvényben megállapított esetleges segélye 

mellett, a társulat terhét képezi. 

Ámbár általában helyeseknek találjuk azon alapelveket, melyeket 



fi 

a javaslat indoklása az átvágások kiépítésének sorrendje és módja 

tekintetében megállapít, mégis véleményünk szerint lehetnek és vannak 

oly esetek, amelyekben ez elvektől eltérőleg egyes átvágásokat ép a 

helyi viszonyoknál fogva az indoklásban megjelölt módozatoktól 

eltérőleg azonnal teljesen ki kellene építeni; minélfogva helyesnek 

tartanok, ha e tekintetben a kormányhatóság magát a kimondott elvhez 

szorosan nem kötné, hanem a rendelkezési jog szabadságát fentartaná. 

Ezeket kívántuk a javaslat indoklására nézve általánosságban 

elmondani, a részletekre localis viszonyaink szempontjából a követ-

kező megjegyzéseket teszszük: 

Az átvágások kiépítését illetőleg okvetlenül szükségesnek tartjuk 

azt, hogy a 90. számú, úgynevezett vedresházi átmetszés az intéző 

kormányhatóságnak fennebb fentartani javasolt jogánál fogva minél 

előbb teljes méretekre kiépíttessék. 

E kiépités által nemcsak az algyő-szegedi szorulat vizei nyerné-

nek gyorsabb lefolyást s Szeged város biztositotlabb helyzetet, de e 

mellett életbe léptethető volna a már előmunkálatok alatt álló szeged-

martonosi érdekeltségi ármentesitő társulat is, mi által 10—12,000 

hold föld válnék mentesitetté s adatnék át az állandó mezőgazdasági 

müvelésnek s ezzel az adóalapnak. 

A mederrendezés kérdését illetőleg, örömmel tapasztaljuk, hogy 

a törvényjavaslat indoklása teljesen felismerte azon bajt, mely az 

algyő-szegedi szorulatból, a tiszameder e helyütt való emelkedéséből, 

a Maros folyó medrének eliszaposodásából a szegedi kopárt nem elég 

megbízható voltából ugy e vidékre, mint általában a normális vízlefo-

lyás érdekeire hárul s megfelelő s teljesen állami költségen végre-

hajtandó mederrendezési munkálatok által azokat orvosolni igyekszik. 

Óhajtuk azonban, hogy ezen munkálatok a legrövidebb idő alatt 

végrehajtassanak, mert ezeknek, a vedresházi átmetszés teljes kiépí-

tésével kombinatív végrehajtásától remélhetjük csak a vizszin meg-

felelő sülyedését, ezzel Szeged város biztosítását s védelmi költségeink 

jelentékenyebb apadását.« 

A társulati választmány e véleményt teljes egészében elfogadta 

s azt a tiszavölgyi központi bizottsághoz felterjesztette s megnyugvá-



72 

sára szolgált a társulatnak, hogy a véleményt a tiszavölgyi társulat 

központi bizottsága a leérkezett jegyzőkönyv szerint teljes egészében 

elfogadta és saját véleményével a földmivelési miniszterhez áttette. 

Ugyanezen évben a társulati tisztség mandátuma lejárván, az 

októberi közgyűlésen az újra alakult. Elnökké Pálfy Ferencz polgár-

mester, alelnökké e sorok irója, választmányi tagokká Faragó Gyula, 

Nóvák József, László Gyula, Marosy Mór, Zsarkó Ferencz, Hegedűs 

István és Tajthy Ferencz választattak meg. 

T á r s u l a t i n y u g d í j - Rég érzett szükség volt a társulatnál az, hogy a társulati alkal-

s z a b a i y z a t . m a z o t tak javára nyugdijintézmény nem létezett s igy azok s azok csa-

ládjaik jövője biztosítva nem volt. Ez okból csak a rég érzett szükség-

nek felelt meg e sorok irója, amidőn a társulati közgyűlésen indít-

ványozta, hogy ily nyugdijszabályzat létesíttessék. Tudta ugyan a 

társulat azt, hogy a Tiszavölgyi társaság központi bizottsága ily, az 

egész tiszavölgy társulataira kiterjedő nyugdijintézmény ügyével foglal-

kozik, de azt is tudta, hogy az ügy már rég vajúdik s létesülése a 

beláthallan jövőbe eshetik. Ez okból a tett inditványt elfogadta s a 

javaslat elkészítésére indítványozó elnöklete alatt Hegedűs István és 

Marossy Mór választmányi tagokat küldötte ki. 

T á r g y a i á s o k a z A percsora-szegedi tiszaszabályozási társulat feloszlása alkalmával, 

őrgrófi ugyanazon szerződésben, melylyel a sövényháza-szegedi ármentesitő 
u r a d a l o m m a l . 

társulat megalakult, ugy Szeged város, mint az őrgróf Pallavicini-féle 

hitbizományi uradalom arra kötelezte magát, hogy a társulat részére 

ellenszolgáltatás nélkül át fogják engedni azon földszalagot, mely a 

társulati töltés koronájától számítva az előtérben 200_folyóméterre, 

a mentett oldalon pedig 40 folyóméterre terjed. A társulat ezen 

területeket az őrgrófi uradalomtól át is vette s azokat részben befá-

sitotta, részben pedig bérbeadás utján hasznosította. A hitbizo-

mányi uradalom már 1892-ik év elején folyamodott aziránt, hogy 

tekintve azt, hogy időközben a csongrád-sövényházi ármentesitő tár-

sulat tiszamenti töltése kiépülvén s ez által a sövényházi keresztgát 

alvógáttá vállván, a társulatnak további időre ez átengedett terjedékre 

szüksége nincs s az algyő-percsorai vonal kiépülése folytán a kér-

désben forgó területek átengedésének alapindoka eleseit: adja vissza 
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a társulat e területeket az uradalomnak. A társulat az uradalom ezen 

kérelmét hosszabb bizottsági és választmányi tárgyalások után 1893. 

ápril 26-ikán tartott közgyűlésében teljesitette s a kérdésben forgó 

területeket az őrgrófi uradalomnak visszaadta oly kikötéssel azonban, 

hogy a mentesített területen a töltés lábától. számítva 5 méter, a 

hullámtéren pedig ugyancsak a töltés lábától számított 20 méter szé-

les terület továbbra is a társulat tulajdonában maradjon, továbbá hogy 

esetleges védekezés, vagy bármely keletkező átalakulás esetén a tár-

sulat ugy a hullámtéren, mint a mentett oldalon visszabocsájtandó 

területekről a szükséges földanyagot ellenszolgáltatás nélkül, minden 

körülmények között kiemelhesse s végül, hogy a hitbizományi ura-

dalom azon területeket, melyek visszabocsáj tatnak, erdősiteni tartozzék. 

E területek 1893-ik évi november hó 1-én az őrgrófi uradalom bir-

tokába vissza is jutottak. Ugyanezen közgyűlésen fogadtatott el a 

társulati nyugdijszabályzat is, melyet a kiküldött bizottság a társulat 

viszonyainak megfelelőleg kidolgozott. 

Ugyanezen év nyarán látogatta meg a társulatot Miklós Ödön 

földmivelési államtitkár s megnyugvására szolgált a társulati elöljá-

róságnak, hogy ugy védvonalairól, mint adminisztratiójáról teljes 

elismeréssel nyilatkozott. 

Ugyanezen év október hó 1-én irt át a társulathoz Kállay Albert, A c s o n g r á d - s a -

a csongrád-sövényházi ármentesitő társulat miniszteri biztosa aziránt, 

hogy a társulat azon védelemért, melyet sövényházi keresztgátjának a szabályozása, 

csongrád-sövényházi társulat algyő-percsorai vonala nyújt, fizesse 

azon hozzájárulási összeget, illetőleg bocsájtkozzék tárgyálásba azon 

hozzájárulási összeg tekintetében, melyet az 1880-ik évi október hó 

4-ikén tartott alakuló közgyűlés igért az államnak azon esetre, ha az 

akkor felhagyott algyő-percsorai tiszamenti töltésszakaszt kiépíti s 

ezáltal a sövényházi keresztgátat védi. A társulat először teljesen 

rideg elutasító álláspontot foglalt el a csongrád-sövényházi társulat 

igényeivel szemben azon indokból, mert az 1880-ik évi október hó 

4-ikén létrejött szerződést a társulat törvényes képviseletének hiányá-

ból kötelezőnek nem tekinti, mert azóta a sövényházi keresztgátat 

kőburkolattal óriási költséggel ellátta s mert végül e sövényházi 
9 
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keresztgát ép ugy védi a csongrád-sövényházi ármentesitő társulat 

vonalait egy algyői szakadás esetében, mint ezek a sövényházi 

keresztgátat. Ez átiratra a csongrád-sövényházi ármentesitő társulat 

leszállította igényeit olykép, hogy a keresztgát burkolt vonalai után 

méterenkint 10 krt, a nem burkolt rész után pedig méterenkint 30 kr. 

hozzájárulást kivánt igénybe venni, a társulat viszont előbbi rideg 

álláspontját felhagyva, a burkolt vonalrészért méterenként 2 krt, a 

nem burkoltért pedig méterenként 6 krt ajánlott fel. Végre a miniszter 

döntött e vitás ügyben s az évi hozzájárulási összeget 512 frt 30 

krban állapította meg. 

Egyébként ugy az 1893-ik, mint az 1894-ik év csendesen folyt 

le a társulat életében, mert egyik évben sem volt nagy viz s igy a 

társulat nagy hasznára mindkét évben elmaradt az általános véde-

kezés. Tevékenységét ennélfogva a belső fejlődés érdekeinek szentel-

hette. így a miniszter által visszaküldött nyugdijszabályzatot újból 

átdolgoztatta; mely átdolgozott alakjában kormányhatöságilag jóvá is 

hagyatott. Elhatározta, hogy a régi és uj társulati térképének, valamint 

vesszősi őrháza modelljének kiállításával részt vesz az 1896-iki 

ezredéves kiállítás vizépitkezési részében s ugyanezen időre megíratja 

a társulat monográfiáját. Gondoskodott a társulati vonalakon mutat-

kozott szakadások, repedések és egyéb hiányok kijavításáról s intéz-

kedett, hogy az Algyőn és Tápén folyamatban volt betétszerkesztés 

alkalmából a társulat ingatlanai pontosan felvétessenek. 

Az 1895-ikiárvíz. Az előző két év nyugalmas munkálkodása után bekövetkezett az 

1895-ik év, mely azután annál zaklatottabb volt a társulat életében. 

Az őszi és téli nagy esőzések már előrevetették egy nagy viz félel-

metes árnyékát. A társulat a nagy veszély kellő fogadásáról már jó 

eleve gondoskodott. Márczius 17-iki ülésében felhatalmazta az elnö-

köt arra, hogy a védekezéshez szükséges összegeket az igazgató-

mérnök előterjesztésére saját hatáskörében utalványozhassa s egy-

szersmind elrendelte a röszke-paphalmi nyúlgátnak rőzseburkolatlal 

való ellátását. Ápril hó 1-én 7 méteres vízállás mellett a társulat 

többi vonalain a védanyag széthordása megkezdetett s a gátőrök fel-

állíttattak. Ápril hó 5-ikén megérkezett Martin Tivadar kir. mérnök, 



ki a tápéi kaputól az algyői hidig terjedő töltésvonaí védelmével biza-

lott meg. A ballagitó-röszkei töltésvonal védelmét Várady Ignácz tár-

sulati igazgató-mérnök vezette. A felső vonalon, daczára annak, hogy 

a viz időközben 8 méteren felül, sőt később 8 83 méterig emelkedett, 

kisebb s azonnal elfogott szivárgásokat kivéve, nem volt semmi veszély; 

annál nagyobb volt azonban a veszély a röszke-paphalmi nyúlgátnál, 

mely először állván viz ellen, a roppant víztömeg nyomása alatt több 

helyütt erősen megcsurgott. Tetézte a bajt azon körülmény, hogy a 

röszkei lakosok a nyúlgáton belül, de annak lábjában vagy ahoz igen 

közel kutakat, szemetgödröket stb. ástak, melyeken a viz fölfakadt s 

a nyúlgátat hátul gyengítette. Kitűnt most, mily helytelen volt 

a társulatnak IS 79-ben elfoglalt azon álláspontja, mely 

szerint e nyúlgátat kiépíteni nem akai ta azon téves fel-

fogásban, hogy a röszkei partot az árviz meg nem hághatja. 

Ha a kormány a társulatot e nyúlgát építésébe bele nem kény-

szeríti, akkor az árviz most menthetlenül betör s nemcsak az árterü-

letet borítja el, hanem a körtöltés mellé feküdvén, Szeged virágzását 

és jövőjét másodszor teszi tönkre. Ugy a sárosvölgyben, mint a 

töltésvonal bodomi részén szivárgások és elázások mutatkozván, 

a veszély az egész vonalon imminenssé vált. 

A veszély nagysága s a védelmezendő érdekek kiváló fontossága 

a társulatot fokozott tevékenységre s rendkívüli intézkedések meg-

tételére ösztönzé. Ápril 9-ikén a szeged-paphalmi vonal védelmének 

intézését Reich Benő Szeged városi mérnök vette át s a veszély 

növekedtével ápril hó 12-én e sorok irója, mint a társulat alelnöke 

is kivonult a töltésvonalra s átvette és a vész elmultáig vezette a 

védelmi intézkedéseket. A főczél volt az egész vonalnak védképes 

állapotban fentartása mellett megerősíteni a röszke-paphalmi átázott 

nyúlgátat annyira, hogy az a netán keletkező viharoknak sikerrel 

ellenállhasson. A védelmet vezető társulati -alelnök megkeresésére 

felváltva kirendeltetett e vonalra Szeged város alsó külterületének 

négy kapitánvságbeli közereje. A szükséges felügyelet gyakorlása 

végett kirendeltetett a vész színhelyére Szeged város tisztikará-

nak több katonaviselt tagja. E közerő ápril hó 12., 13., 14. és 
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15-ik napjain, az éjjeli munkára felfogadott munkások közreműködése 

mellett óriási mennyiségű karó és földdel töltött zsáktömeg felhasz-

nálásával ápril 16-ik napjára ugy helyreállította az ingatag nyúlgátat, 

hogy az a teljes védképesség fokát érte el. Az átázott nyúlgát a szó 

legszorosabb értelmében valódi zsákerőddé lőn átalakítva, általában 

2—3-sor,a veszélyesebb helyeken s különösen a kanyaroknál 3—6-sor, 

rétegenkint karók közé szorított földzsákokkal. Maga az egész vonal 

szintén földdel megtöltött tartalékzsákokkal, valamint kellő mennyiségű 

karóval szereltetett fel. A vonal állandó, éjjel-nappalra terjedő fel-

ügyelet alatt tartatván, az esetleges süppedések és rongálások rög-

tön kiigazittattak úgyannyira, hogy a vonal ez állapotában már 

bizonyos megnyugvással lehetett a netán bekövetkező vihar elé 

tekinteni. 

Ez eshetőség annál félelmesebbnek tünt fel, mert a gyálai rétet 

védő töltés már előzőleg beszakadván, az egész gyálai rét viz alá 

került s igy a röszkei vonal előtt immár egész a felsőtorontáli tár-

sulat tiszabalparti védtöltéseig terjedő 7 — 8 kilométer szélességű víz-

tömeg állott s igy előre látható volt, hogy e víztömeg a vihar 

által való felkorbácsoltatás esetén a röszkei vonalat óriási erővel 

támadja. 

Amint Röszkénél az árviz egész Szeged városát s az egész árte-

rületet, ugy a szentmihálytelki nyúlgátnál Szentmihályteleknek körtöl-

tés által védett részét fenyegette. Az ár már szinelte a kisméretű 

körtöltést, úgyannyira, hogy a védelembe be kellett avatkoznia Sze-

ged város hatóságának, mert különben a telep körtöltés által védett 

része menthetlenül elpusztul. A városi hatóság Auer Péter mérnököt 

küldötte ki a veszélyeztetett telep védelmére s rendelkezésére közerőt 

s kellő mennyiségű anyagszert bocsájtott. 

A következmények igazolták a társulat előrelátását. Ápril hó 

19-én a reggeli órákban irtózatos vihar keletkezett, mely három napon 

át épen derékszög alatt óriási hullámverésekkel ostromolta az egész 

alsó vonalat. A város lakosságát a vihar egész tartama alatt óriási 

rettegés fogta el. A röszkei zsákerőditmények kellő védelem és gon-

dozás mellett derakasan állták a hullámcsapásokat. A veszély nagy-
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ságát növelte az, hogy a vereskereszt-röszkei vonalon az anyatöltés 

az óriási hullámverés folytán nagy méretekben szakadozni kezdett s 

ekként az intensiv védelmet az anyatöltésre is ki kellett terjeszteni. 

Nagy mennyiségű karó és földdel tömött zsák felhasználása s éjjel-

nappal tartó munkával, a közerőnek ujabb felhasználása mellett, sike-

rült itt is ellenállani a veszedelemnek, mely a vihar megszűntével 

ápriJ 22-ikén elvesztette acut jellegét, amikor a viz lassan apadni 

kezdett. 

A védelmi munkálatoknál különösen kitüntette magát Reich 

Benő mérnök, ki két hétig tartó éjjel-nappali munkával a védelemben 

emberfeletti tevékenységet fejtett ki. Nagy hálával tartozik a társulat 

ezenfelül Reöck Iván kir. főmérnöknek is, ki a veszélyeztetett vonala-

kon naponként megjelenve, a védelem működését tanácsaival és 

útbaigazításaival állandóan támogatta ; a vereskereszt-röszkei vonal 

megerősítésén a vihar alatt Kátay Gyula Szeged városi mérnök is 

buzgón működött. 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy az ár viz alatt a társulat felső vona-

lait Martin Tivadar kir. mérnök, kit az árviz idejére a földmivelési 

miniszter a társulat rendelkezésére bocsájtott, szakavatottan védel-

mezte, de e helyütt a töltések — mint már emiitők — oly erősek, hogy 

egy pár jelentéktelen szivárgáson tul veszély egyáltalában nem fenyegetett. 

Annál nagyobb volt azonban a veszély a városi hatóság védelme 

alá tartozó azon vonalon, mely a tápéi kaputól egész a magy. kir. 

államvasutak rendező pályaházáig terjed. Különösen nagy volt a 

veszély a felsőtiszaparton, hol a partot magasítani kellett; a hármas 

kőlyuknál, hol a viz betörését szintén csak nagy munka- s anyag-

áldozattal sikerült megakadályozni s a régi indóháznál, hol a viz 

elé deszkázott nyúlgátat kellett emelni s emellett a nagy vihar 

alatt a vasúti töltést hatalmas kőhányással megerősíteni. A vész 

elhárításánál hatalmasan segédkezett a m. kir. államvasutak hely-

beli üzletvezetősége s különösen Bernáth Kálmán főmérnök, a 

városi hatóság részéről pedig Zombory Antal tanácsnok, Tóth Mihály 

főmérnök s Magyar Endre mérnök szereztek a védelem körül elisme-

résre méltó érdemeket. 
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A társulati v o n a - Az árviz elmulta s a 37,941 frt 55 krt megemészteti védekezés 

l̂írfokozást óajlása után a társulat választmánya azonnal összeült azon intéz-

kedések megtétele végett, melyek a lefolyt árviz tanulságaiból a jövőre 

szükségeseknek látszottak. Elhatározta a röszke-paphalmi nyúlgátnak, 

mely a tavaszi árvizkor annyi aggodalomra adott okot, védképes 

méretekben való kiépitését s a nagyban megrongált társulati töltések 

helyreállítását, a társulati ártérnek az 1895-iki vízmagassághoz képest 

való kifejlesztését s a homoki magaslatoknak a sövényházi kereszt-

gáttal 4 méter korona szélességgel biró töltéssel való összekötését. 

E mellett ugyancsak a tavaszi árviz tanulságaiból kifolyólag kormány-

hatóságilag elrendelve lőn, hogy a röszkei védgát a paphalmi magas-

• latba beköttessék, valamint, hogy a vöröskereszt-szentmihálytelki 

vonalon, hol az anyagát a müut miatt csak 9*50 méter magasságú, 

arra egész hosszában egy 50 cm. magasságú nyúlgát vonassék, mely 

hasonló vagy esetleg még magasabb árviz esetében az ártérnek ujabb 

védelmi vonalául szolgáljon. 

Mindezen munkálatokat a társulat, melynek választmánya 1895. 

évi október 6-ikán ujjáalakult, legnagyobb részben még az 1895-ik 

év folyamán bevégeztette. 1896-ik évben, amelyben nagy vizzel nem 

kellett küzdenie, gondoskodott arról, hogy az algyői révnél szüksé-

gessé vált töltéserősítési munkálatok befejeztessenek, emellett a védelmi 

intézkedések gyorsabbá és hatásosabbá tétele érdekéből összes vona-

lait távbeszélő huzallal látta el s a szükséges állomásokkal felszerelte. 

Mindezen berendezések, melyek az 1896-iki vízvédelem és helyre-

állítási költségekkel együtt a társulatnak 90,000 frt körüli kiadásába 

kerültek, jelentékenyen megapasztották, majdnem fölemésztették azon 

tőkét, mely a conversió keresztülvitele s a néhány csendes év meg-

takarításai folytán a társulati pénztárban oly előnyösen mutatkozott. 

Nem lehetett azonban haboznia a társulatnak e kiadások megtételé-

nél, mert ezen helyreállítások adják meg a társulati vonalaknak azon 

védképességet, melynek előállítására a társulat lényénél fogva köteles. 

Megnyugtató Anélkül, hogy a megczáfoltatástól tartanunk lehetne, elmondhat-
eyze' juk, hogy a társulati vonalak védképessége ezidőszerint megnyugtató. 

A röszkei vonal az 1895-iki árvizszin fölött 1-20 méter magasságban 
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ki van épitve; a vereskereszt-szentmihály telki anyavonal 10 méter 

magasságig nyúlgáttal ellátva; a szeged-tápéi s a tápé-algyői vonal 

helyreállítva; a tápéi komp körüli gyengébb rész kiépitve; a sövény-

házi keresztgát sértetlen, mert előtte a csongrád-sövényházi ármente-

sitő társulat hatalmas védvonalai emelkednek s ha még — mint terv-

ben van — legközelebb kiépül a szeged-martonosi társulat tiszaparti 

védvonala, ugy a társulati ártér e helyütt is kettős védgát biztos 

védelmében részesül s igy társulatunk vonalainak véd képességében 

általában megnyugodhatunk. 

Elkerülhetlenül szükséges azonban, hogy ezen védmüvek admi-

nisztratiója és védelme s ezzel az egész ártér biztosítása oly technikai 

szakerő kezeibe legyen letéve, akiben nemcsak a jó szándék van 

meg, hanem akinek munkaképessége és ismeretei arányban állanak 

azon érdekek nagyságával, melyeket a társulati müvek védeni 

hivatvák. 

Mert e társulatra a békés évek szük keretben forgó adminisztra- A jövő feladatai, 

tióján tul már a közel jövőben fontos feladatok várnak. Itt van az 

ártérnek az 1895-iki vízmagasságra való fejlesztése; a belvizszabá-

lyozásnak s ezzel a tápéi és matyéri zsilipek kérdésének megoldása; 

a társulat jogviszonyának rendezése a keletkezőben levő szeged-

martonosi társulattal szemben; ugyanezen combinatió körében a bel-

vizek levezetésének kérdése; a társulatnak a csongrád-sövényházi 

társulattal való egyesülésének s a társulati vonalak lefelé való kiter-

jesztésének problémája; a mai liquidatiók pénzügyi következményeinek 

levonása az állammal szemben s az esetleges pótliquidatiók keresz-

tülvitele stb. mind oly fontos kérdések, melyek a társulat életé-

vel, jövőjével s elengedhetlen védképességével lényegesen összefüg-

genek. 

Csak ha a társulat védelmi berendezései kellőleg fentartatnak és 

vész idején szakavatottan felhasználtatnak, a-fenti kérdések szakszerű 

tapintattal, de azért kellő erélylyel a megoldás elé vitetnek: érezheti 

biztosságban az ártéri lakosság azon vagyont, melyet verejtékes mun-

kájával szerzett, a községek azon intézményeket, melyeket közszelle-

mük alkotott. 
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Szegedi körtöltés És az utóbbi szempontból szükségszerüleg előtérbe nyomul a 

kerdese. gzege{j városát övező körtöltés megerősítésének kérdése is. Ez tulaj-

donkép nem társulati kérdés ugyan, hanem magának Szeged városá-

nak eminens ügye, melyet azonban említés nélkül nem hagyhatunk 

azért, mert azon védelemnél fogva, melyet a társulati védtöltések a 

körtöltésnek s ezáltal Szeged városának nyújtanak, a társulat felada-

taival szoros összefüggésben áll. Ugy az 1876-iki árviz alkalmával a 

percsorai keresztgátnál, mint az 1879-iki árviz alkalmával az alföldi 

vasút mentén emelt nyúlgátnál, valamint az árnak a város területére 

való betörése után a városban, tapasztaltuk azon nagymérvű duzza-

dást, mely egy felső szakadás esetében rendszerint beáll. Ez eshe-

tőséggel szemben a tiszamenti töltések magasságában 

kiépített s a rendező pályaudvarnál különben is megsza-

kadó körtöltés Szeged város belterületének kellő biztonságot 

aligha nyújthat. Szükséges ennélfogva, hogy Szeged város közön-

sége a körtöltés teljes kiépitésének, felmagasitásának és megerősíté-

sének kérdésével szintén komolyan foglalkozzék, mert csak igy lesz 

teljesen biztosítva az újjáépült városban letett anyagi és erkölcsi 

javak összege s a város jövő fejlődése. 



Szeged szab. kir. város és a mindszent-algyői hitbizományi 

uradalom között 1836-ik év julius 6-ikán kötött szerződés. 

Egyező levél, mely egyrészről sz. kir. Szeged városának tekintetes Tanácsa 

között, másrészről a tekintetes algyői uradalom között az alólirt mód szerint 

megköttetődött légyen, úgymint: 

1-ször. A fellyebb tisztelt tekintetes nemes Tanácsnak alábbirt tekintetes 

küldöttsége arra kérte fel a tekintetes uradalmat, hogy azon töltéseket, melyeket 

Szeged várossátul kezdvén a Tiszának jobbpartján Tápé helységén keresztül 

egészlen a Porgányi foknak által ellenébe az úgynevezett vesszősi határig mindenütt 

tudniillik részéből az nemes város, részéből Tápé helysége határain vezetvén 

innét (vesszősi határtól) tekintetes Algyői uradalomnak határján keresztül a már 

fenn álló, ugy nevezett szomolyai töltésekhez ragasztani megengedné, melly 

kérelemnek következtében a tekintetes uradalom ezen kérdéses töltéseit a nemes 

városnak egész bátorsággal a maga tulajdon töltéseihez, vesszősnél következendő 

feltételek mellett hozzá épiteni engedi u : m : 

2-szor. Kötelezni fogja magát a nemes város ezen engedelemért a tekin-

tetes Algyői uradalomnak már fent álló és egészlen jókarban levő töltéseiből 

ugyan azon ponton kezdvén a hová tudni illik a nemes város által építendő 

töltések ragasztódni fognak huzamost az ugy nevezett Farki háton keresztül 

mind azon pontig, a hol a Tisza szélén ugyan vesszőstől kezdvén, fölfelé az 

úgynevezett Barátok réttyét egy az idén (1836.) építtetett töltécske keriti és végre 

a kérdésben levő nagy Szomolyai töltéshez ragad, légyen ezen mennyiség több 

vagy kevesebb ölek az kérdést nem szenvedvén, tulajdon kölcségén megszélesíteni 

belülről és felemelni oly magasságra valamint azt a nemes város által építendő 

s oda ragasztandó uj töltéseknek erősségük és magasságuk kívánni fogják. Ezen 

töltésnek az itt megmódositott reparatioja pedig a most következendő 1837-ik 

esztendei tavasszal, hogy elkészüljön annyival is inkább szükséges, mivel a 

tekintetes uradalom a maga kebliben lévő egyébb töltéseit, okvetlenül megrepe-

rálván, ezen rész semmi esetre reparatio nélkül nern maradhat. — Megtörtén-

vén ezen tökéletes reparatioja ezen nevezett Algyői töltéseknek a nemes 

város által azonnal a tekintetes uradalom ismét maga részére által veszi és 

minden további reparatiókkal örök időkre tartani magát kötelezi. — Kelt 

Algyőn, 1836-ik esztendő Julius 16-án. Petrovics János, m. k. polgármester, 

Vöber György, m. k. tanácsbeli. Aigner Ferdinánd, m. k. tiszti főügyész. Halácsi 
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Miklós m. k. Ingeneur. Béró János m. k. szószóló. Leopoldine Marquese Pallavi-

chini, geborene Gráfín Zichy. (P. H.) Palásthy József m. k. tekintetes Algyői 

uradalomnak kormányzó tiszttartója. 1836-ik esztendei szent Jakabhava'29-én ns. 

sz. kir. Szeged várossában tartott Tanács ülés alkalmával ezen szerződés helybe 

hagyatott s megerősíttetett. Jegyzi Miskolczy István m. k. aljegyző, — Csongrád 

vármegyének 1840-ik év Boldogasszonyhava 30-án tartott közgyűlése jegyzőkönyvi 

53-ik szám alatt kihirdetett eredeti iratok között találtató eredetijével a fentebbi 

másolat összeegyeztetvén, mindenekbe megegyezőnek bizonyitva, Szabad királyi 

Szeged város használatára kiadatott Szegváron Május 31-én 868. Pity István 

m. k. Csongrád vármegye Levéltárnoka által. (P. H.) 



A z 1856. j a n u á r 22-ikén kelt kelt társulati szerződés, melynek 

aláírását Szeged szab. kir. város és Algyő község megtagadta. 

Társas szerződés. Mely az alólirt birtokosok között következőleg köttetett: 

1-ször. Az alólirottak azon ártérnek, mely a Tisza jobb partján a percsórai 

magas partoktól kezdve a szegedi vár oldaláig találtatik, a Tiszaszabályozás 

terve szerint építendő töltések általi vizmentesitésére a tiszaszabályozás tárgyában 

1850-ik év junius 16-án kibocsájtott legfelsőbb határozatok 11. §-a értelmében 

következőleg külön egyletbe alakultak. 

2-szor. A most felhívott legfelsőbb határozatok 11-ik §-a rendeletéhez képest, 

a nevezett ártér mentesítésére, ennélfogva a felállítandó töltések felépítésére, 

azután pedig azoknak folytonosan jókarban fentarlására szükséges költségek 

fedezését akként mutatják ki, hogy ezen 2-ik pontban most elszámlált czélokra, 

a többször érintett legmagasabb határozatok 5-ik pontjában érvényességben fen-

tartott 1840-ik 10. törv. 7 ik §-a értelmében az alólirottak közül, ártérük közül, 

s annak haszonvehetősége arányában szab. kir. Szeged városa, Algyő, Tápé 

községei természetben teljesítendő kézi erejökkel és ezen fölül ott, hol a kézi 

erőn kivül a fentartáshoz és kezeléshez pénzbeli kiadások is kívántatnak, pénzzel 

is, őrgróf Pallavicini Alfons ő méltósága pedig mindkét esetben pénzbeli erővel 

járulandnak és a pénzszükségleteket saját pénztáraik készleteiből annak idejében 

fedezendik. 

3-szor. Mivel a czélba vett fentebbi töltések felépítéséhez és fentartásához 

akár természetbeli akár pénzbeli erőveli járulás aránylagosságának főkulcsát az 

alólirtakat egyeslegesen illető ártérmennyiség képezi: ezen ártérmennyiség őrgróf 

Palavicini Alfons ő méltóságát illetőleg 15,000, szabad királyi Szeged városát 

érdeklőleg 12,000, Algyő községére 3200, Tápé községére nézve vonatkozólag 

pedig 2400 holdakban vétetik fel. Fentartják azonban az alólirtak maguknak 

mindnyájan azon jogot, hogy az ezen pontban reájuk nézve elszámlált ártér-

mennyiséget későbben szigorú bírálat alá vehessék, és a találandók valóságához 

képest az ártért kit-kit illető mennyisége kifejlesztethessék, és ahoz képest ki-

igazittathassék. 

4-szer. Jóllehet a tiszaszabályozási fentebb érintett legfelsőbb határozmány 

12-ik és 1840. 10-ik törv.-czikk erejében semmi kétsége sincs az alólirtaknak 

a felett, hogy a fennebb emiitett vízmentesítési munkálatokhoz és költségekhez 

Porozsma városa is érdekeltségének arányában járulni köteleztetend, és Dorozsma 
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városának ezen hozzájárulása az alólirtak terheit könnyebbíteni fogja : mindazon-

által, miután a munkálatok megkezdetése és erélyes folytatása időhalasztást nem 

szenved, az alólirtak addig is, mig Dorozsma városa, mely érdekelve létét Írásosan 

megtagadta, — az aránylagos részvétre annak utján kényszeríttetni fog, meg-

állapodnak abban: hogy a 3-ik pontban kifejtett arányositási kulcs szerint a 

munkálatokat, mihelyest az idő engedendi, halasztás nélkül megkezdeni s foly-

tatni fogják, még pedig oly móddal, hogy mivel e folyó év tavaszán ahhoz, hogy 

az 1-ső pontban érintett vonal egész hosszában elkészítessék, kevés reménység 

lehet, az esetlegességek elhárítása végett a szegedi vár éjszaki oldalától Tápén 

keresztül Sövényházáig vezető töltések még e most folyó év tavaszán teljesen 

elkészítessenek, ősszel pedig Percsóráig folytattassanak. 

5-ször. Mivel az 1-ső pontban érintett, Pefcsórától a szegedi vár éjszaki 

oldaláig terjedő vonalon az alólirtak közül mindenkinek vannak oly töltései, 

melyek a Tisza szabályozási terve szerinti vonalba beilleszthetők, az ily be-

illeszthető töltésekben fektetett eddigi munkák mindegyik illető javára betudan-

dók: mihez képest az ily beilleszthető töltésekben fekvő köbmennyiségek fel-

méretnek és azon köb-ölek összegébe, mely kire-kire a 3-ik pontban kifejlesztett 

arányban a tiszaszabályozás terve szerint felállítandó töltésvonalra kívántatik : 

az illető javára betudatnak. 

6-szor. Azon térség, melyen a töltések fekszenek, valamint azon tér is, 

melyből a töltések felépítéséhez és fentartásáhez szükséges földmennyiség vétetni 

fog, az illető birtokos tulajdona marad, mindazon által a fenntartásához szükséges 

földkihordást bármikor megengedni, továbbá azokat a töltéseknek a magas víz-

állások elleni oltalmára saját költségükön fákkal beültetni tartoznak, magától 

értetvén, hogy ez években a fáknak a töltések sérelme nélkül használhatási joga 

az illető birtokost érdeklendi. Szeged, január 22. 1856. Mindszent-algyői uradalom 

részéről: Tóth István s. k. igazgató. Tápé község részéről: Nagy István m. k. 

biró. Liptai József m. k. esküdt, Hegedűs István m. k. jegyző. 



Szeged város tanácsának 1860-ik évi jul ius hó 4-ikén kelt felségfolyamodványa a 

társulat végpontjainak sövényház-vadkerti keresztgáttól a szentmihalytelki magas-

latokig leendő megállapítása ügyében. 

Setner Fatferltd} föniglidjen apoftoíifdjeit UTajeftät 

S v a n5 3°ícf 1 

Kaifer » o h (Defterreid?, König t > o n Ungarn uitb Böhmen, ber íontbarbte unb 

Denebigs, Dalntatien, Kroatien, SlaDonicn, (Salijtcn, Cobomerien 11. 3iiYricit etc. etc. 

alleruntertijänigftes (ßefud? ber föntglid?en Srcifta&t Sjegebm 

wegen aliergnäbigfter Kbänberung bes burd} bas fyofjen t f. UTimflerium bes 3nnern 

fegeftellten 54en red?ts|eitigen Ci?ctS'Uegulinings»8au'33e3trtes. 
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(Euer 21Tajcftät. 

<5u 5olge €ittfcheibuitg bes boi?cn f. f. Hlinifteriunts bes 3nncni 0011t 9- Desentber 

\859 dfahl \ 8,886. intimirt mitteift bes unter A. abfchriftlich mitfolgenbcu €rla§es 

ber mohllöbliclieit f. f. Komitats=Beiiörbe bbto 27. Desentber (859 «gahl 7^70, mürben 

bie Cheis*23egulirungs«Sonber«Bau*Dereine ant reditsfeitigeu Ufer in 6 BaubesirFe, 

bie nunmehr in bie V=te Cbeisfluß SecFtioit 3erfalien, — eingeteilt, uitb sugleich bei 

£utfd]eibung beffen ber tief ergebende (Semeiuberath ber getreuen Stabt ¿jegebin, uon 

ber biesbe3iiglich - bei einer bodilöblid]en f. f. ©fiter Stattbaltcrei»Hbtbcilung, laut 

B. eiugebraditeu Berufung, moinit bie 5eftftellung bes 5den rechtsfeitigeu Cheisregulirung» 

BaubesirFes r»ou beut S5t.»HiihälyteleFer fjodjteraiu bis sunt Söüeuybä3=BabFerter 

©uerbamnte — nidjt aber bis 311111 Percsoraer PuuFte, besmeeft mürbe, abgemiefen. 

Hus Hnlajj ber obberüfrteu Ii. <&tbfchcibttng bes Iiobeu f. f. XTünifteriunt 

bes 3nuern magt ber tief ergebenfte (Semeiuberath ber getreuen Stabt S5egcbin, 511 

5oIge bes in ber Batsfifouitg am 27. 3¿inner I. 3- dfaM 8 gefchöpfteit Befchlujges 

€uer BTajeftät megeit allerguäbigfter Hbänberuug biefer oftbefagteu hohen «futfeheibung, 

besiiglidi bes 5den rechtsfeitigeu CLbeisreguliruitgs — (nämlich Ssegebin —percsoraer) 

BaubesirFes, alleruntertbänigft 51t bitten, biefelbe mit Solgeitbem liutcrftiifceub : 

ptens. <gur Huffübruug bes fraglichen £beisreguliruugs»Dainmes uon Sjegebiit 

bis 511m percsoraer punFte, uitb Beftreituug ber Kofteit berfelben — Faitn ber Stabt 

(Semeittbe S3egebiu bie Berpflid}tiing aus beut (Sruube nicht auferlegt merben, meil 

aufjerbent, bereit beftebeuben Schu|3»Dämmen ber (Scntcinbeit Ssegebin, Cäp6, Hllgyö 

unb Dorostna Feine anbeten Dantnt3Üge 3ur Berbütung berfelben gegen bie Heber» 

fchmemntungs»(Scfaliren als nottimenbig erfcheinett, bies beroeifet, bajj feit beut 3ohre 

f830, bis 5U ber jiingfteu «3eit bei (Selegeitbcit ber größten I)od]mäffer bie in 5ragc 

ftehenbcit Dämme nicht überftiegcit murbeu, ferner and) jener Hmftaub, baß bie auf 

beut S5egebiuer unb üäpöer ffotter befiublidien (Sriütbe burd} ben CQieisfluß nicht 

überfd]memntt, ja fogar biefclben troefeu geblieben fiub, ba aber ber fragliche Percsoraer 

Damm einsig unb allein sunt Befteit ber HUgyöer fjerrfd^aft bieiie, Faun folglid] sur 

Hufführmtg besfelben bie Stabt»(Seineinbe Ssegebin untfomeniger beipflichten, ba laut 

bes, 3mifcheit ber S t a b t»<S e 11t ei ü b e S3egeb i i t u i tb H l l g y ö e r 

f) e r r f ch a f t b i e s b e s i i g l i d ] b e f t e h ß " b e n B e r t r a g e s, sur immer« 

mäbreitbeu Hufrechtbalhtng ber bereits errichteten unb größtenteils fchoit im 3<*hre 

1836 bestaitbeneit bie HUgyöer fjerrfchaftsgri'mbe fehüßeuben Dantntsüge, — bie Ber» 

pflichtuug nur ber oft berührtet! HUgyöer fjerrfd^aft auferlegt mürbe, — Famt baher 

bie Hufführung aitbermcitigeu XBafferbauteu burcfi bie Siabt=(Senteiube S3egebitt (mit 



Kusitahme ber ii?r eigenes fortiori um fchüftenben Dammsüge), feiton aus i3illigfetfc» 

rücfficfyten Feinesfalls geforbert »erben. 

2»tens. Da ferner neu beut fogeitaitnteit Disjuoser Damme bis sunt Percsoraer 

puuFte bisher aufgeführten ober aufsufithrenbeit IPafferbauten, — meber ber Stabt 

Ssegebiit, nod] beu in ihrer Umgebung liegeitbcn (Seineinben, fonbern einjig unb allein 

Sur Perhütung ber KUgyöer fjerrfebaft geliörenben KUobial»<Srüuben gegen bie lieber» 

fd]tr>entnmng bie faft alljäbrlidi im IPaffer liegen — bienen, fomit märe es burd]aus 

nicht billig, meint fold^e (Senteinbeu nämlich Ssegebiit, Dorosma, Üäpe, bereit (Srünbe 

bereits CrocFen gelegt fütb, unb beneu bei Crocfenleguttg ber Kltgyöer Ijerrfdiafts» 

(Srünbe nidü ber geringfte Hüften ermad]feit mürbe, baber mie oben berührt sur 

Sd]üftuug ber einsig unb allein 31111t Portbeile ber oftgenanitten £jerrfd)aft bienenben 

unb nur mit (Errichtung bes fräglicheu percsoraer Dammes Fultnrfäl]ig merbeuben, 

bisher mtnüft gröfjtenthcils unter beut IPaffer liegenben (Srünbe gegen bie lieber» 

fd7mentntnitgs (Sefahren, — uerpfliditet merben. 

5=teits. Da bie uoit beut fogeitannten Dissitoser Dämme bis 511 beut Sst^UTiliäly» 

telefer Kitböheu ftd] erftreefenbe Hegulirungs»Damntlinie eine Extension noit circa 

9.600 Kureut'Klafter, jene aber ooit Söoöitybäser Quer=Daittiite bis 511 beut percsoraer 

puufte fid} sielieitbe unb erft 51t errid]tenbe Danmtlütie eine Cäitge r>on circa 6000 

Kurcut=Klafter enthaltet, Faun in Knbetracht ber bebeuteitbeu länge ber Sör>£nyhäs» 

Sst.=KTihälyteleFer Dantntlinie, felbft aus Hücfftchieit ber Hed?tlid]Feit unb HilligFeit 

iüd}t geforbert merbeit, baß ben — mit ber Errichtung unb Kufrechterhaltuitg einer 

circa 7000 KurenbKlafter langen Hegulirungs=Pammliiüe belafteten Ssegebiit, Kllgyö, 

Cäpö unb Dorosntaer (Senteinben, megeu Perhütung ber, meber gegenmärtig nod] 

Füuftigliiu, nidit beu geringfteit Hüften bringeitbeu, 3mifchen beut Dissitoser Damme 

unb percsoraer puuFte liegenben ausfcblie l̂id? bas Eigenthum ber Kllgyöer fjerrfdiaft 

bilbeitben (Srünbe gegen lteberfdimcntntuugs=(Sefafireu — bie Perpflidituitg sur Kufi 

fül]ruug ber jefttberührteu mit imtnenten Kofteu oerbuubeneit circa 6000 Kurent» 

Klafter laugen Dantntlinie auferlegt merbe; unb smar untfomeniger ba im Sinne ber 

§»e unb 55 ber liölieren ©rts ergangenen (Ebeisregiilirungs»Hormeit int Pereine 

311 treten nur jene (Senteinben r»erpfTicf?tct finb, bie ihre (Srünbe mittelft Kufführung 

neuer foeisregulirungs»Dätnme benüften be3iebungsmeife Fultmiren Fönnen, hingegen 

aber mareit alle biesfeits ber Cbeis liegenben (Srünbe ber Stabt Ssegebiit itod} feit 

beut 3abre 1838 benor bie (Errichtung ber £beisreguiirimgs=(Sefelifchaften sur 5rage 

gebrad}t mürbe, gä^lich ausgetroefuet unb Fulturfäbig, es ermächft baher mit ber 

Kufführung bes in 5rage ftebenben percsoraer Dammes lebiglich für bie Stabt Ssegebiit 

Fein befonberer Hüften, in biefem Salle Faun baher berfelbeu Stabt=(Semeinbe bie Per» 

pflidüung sur Kufführung ber fraglichen £heisreguliruugs»Dantntlinie ntd]t auferlegt 

merben ; baft aber alle jene biesfeits ber Cbjois liegenben (Srünbe ber Sta^t Ssegebiit 

— ltodi feit beut 3alire f858 oon beu 3uunbationen gefdiiiftt ausgetrodFnet maren 

Faun burchans nicht in ^meifel gesogen merben, ferner ift es Flar, baft bei allem beut 

baft bie Stabt Ssegebiit im Sinne ber §»e 'H unb 53 ber bereits obberührteu Cfteis» 

regulirungs.Porfchrift nunmehr — Fein ausgetroefnenbes 3nunbations»€errain hat, in 

mie ferne aber biefelbe aus HiUigFeitsrücFftd?teu betref ber Kufführung ber oftberiihrteu 

rechtsfeitigeu £h<üsregulirungs»Dämme in einen Perein treten mürbe, — Faun felbe 

Stabt»(Semeinbe meber aus bem (Seftchtspunfte ber Hechtlichfeit uod? riicffiditlid? ihrer 



£age unb Sefd}affenlieít jur wettereit Aufführung bet Chás5Kegulirungs=A>cimme als 

r>on SÖDényhá3aer punFte bis 311 bem Hes3?eer be3Íeíiungsmeife 53t. »ZTíibályteíeFer íjod?* 

Cerrain geswungen werben. 

Sei allem liier bargeftellten rücfftd^tswürbigen Umftänben, waget ber tief 

ergcbenfte (Semeinberath ber getreuen Stabt Ssegebin alleruntertbänigft 311 bitten, ge* 

ruméit Euer UTajeftät unter Aufbebung ber in biefer Sesieliung erlaffetten Derorbnung 

bes fioheu F. F. UTinifterium bes 3nnern — allergnäbigft ansuorbnen unb 311 genehmigen, 

bafj ber 5=te red]tsfeitige Cheis=Hegulirungs=Saube3ÍrF — nidjt r>on bent percsoraer 

pimFte fonbern non bem Söuényhá^SabFerter (Quer=Damme bis 511 ben S3t.»2Tíibály= 

teleFer Anhöhen feftgeftellt werbe. 

Sei Erneuerung biefer alleruntertbänigften Sitte r>eri}arren Euer ATajeftät tief» 

ergebende Diener bie Sertretter ber Stabt»(Semeinbe Ssegebin. 

S3egebitt, am 4'ten 3uli \860. 

Jlloys Gamperl, 

Hürgermeister. 

Szluha Gáspár, 

községi vtag. 

Neshovits György, 

községi vtag. 

Eördögh Mihály, 

községi vtag. 



Szeged sz. kir. város 
és a Tisza jobbparti, Percsóra-Szeged-Röszkei szabályozási-társulat közti viszonyt, 

ugy a városi közönség 1867-ik évi november 11-én tartott közgyűlésében tett 

azon kijelentésnek, miszerint Szeged város a Tisza jobbpartján fekvő birtoka 

után semmiféle szabályozási társulatba sem tartozik, érvényesítésére szolgáló 

indokokat kitüntető 

k ü l d ö t t s é g i j e l e n t é s . 
Az 1855-ik évi, azelőtt oly mérvűnek soha sem nem tapasztalt rend-

kívüli árviz Szeged várost, az algyői uradalom, nagy részben védtelen volt 

területéről a Sövényház-szentjánosi, illetőleg vadkerti töltésnek az uradalom 

részéről lett kölelességellenes elhanyagolása folytán komolyan fenyegetvén, 

és a már nagyon közel állott veszély elhárítása csakis a városi lakosság összes 

erejének kizárólag az algyői uradalmi töltések védelme, erősítése, illetőleg 

az uradalmi területen szükségesnek mutatkozott töltés építésében hetekig 

tartott megfeszítésével, és a városi tár roppant terheltetésével eszközöltet-

hetvén, a város akkoron létezett község-tanácsa a veszélyt, melynek a vá-

ros, ugyszólva, torkában volt, intő például véve, intézkedett, hogy hozzá, 

arra nézve, mily uton, és védmüvek létesítése által lehetne a városnak 

árviz-veszélf ellen minden eshetőségek közötti biztosítását eszközölni ? ja-

vaslat terjesztessék. 

Az e végre kirendelt küldöttség véleménye abban pontosulván össze, 

hogy a városnak, ha jövőre magát az árvizek ostromától megóvni és bizto-

sítani akarja, a tiszaszabályozás által a várostól felfelé kijelölendő töltésvonal 

készítéséhez elkerülhetlenül hozzá kell járulnia, nemcsak a czélszerüség, hanem 

gazdálkodás szempontjából is, miután a kérdéses töltésezés elkészítése nem-

csak Szeged város, hanem Algyő, Tápé, Dorosma községek és az algyői ura-

dalom közös erejével foganatositatand; a község-választmány 1855-ik évi no-

vember hó 4-ikén tartott ülésében, 255. szám alatt hozott határozatával e 

javaslatot, — az eredménynek közös erő összpontosítása általi gyorsabb elérése, 

de az előadott körülménynél fogva gazdálkodási szempontból is czélszerünek 

találván, elfogadta és kijelentette, hogy a kérdéses töltésvonal a városra ártere 

arányában eső, s határozott mennyiségben kijelölendő részének elkészítéséhez 

11 



A M VM 

annál is inkább, minthogy ezen munkálat később a tiszaszabályozás részéről a 

város töltésezési illetékébe beszámítandó lesz, hozzájáruland ; — egyúttal, hogy 

a város saját illetéke kiépítéséhez mielőbb hozzáfoghasson, a számszerinti illeték 

annak utjáni kimutatása, egyszersmind a nevezett községek és uradalomnak 

társulatba való alakulás és egyezség megkötése - végett, november 10-én tar-

tandó értekezleten leendő megjelenésrei felhívására a fennállott cs. kir. megyei 

hatóságot megkereste. 

Az értekezlet, miként a községválasztmány 1856-ik évi január 27-én 1-ső 

szám alatti határozatából kitetszik, a mondott napon november 10-én 1855-ik 

évben megtartatván s eredményét tartalmazta jegyzőkönyv a tiszaszabályozási 

központi-választmányhoz eljuttatván, attól leérkezett válasz folytán az érdekel-

tek 1856. január 20-án ismét egybegyűlve, a társulati szerződés pontozatait a 

község-válaszmány elé Szeged város nevébeni elfogadás végett ezúttal beter-

jesztett, azonban a város levéltárába jutottnak legszorgosabb fürkészés után sem 

talált szövegben kimunkálták; mielőtt azonban a város községtanácsa a terve-

zett szerződés el- vagy nem-fogadása iránt nyilatkozott volna, ugyanazon 

1856-ik évi 1-ső szám alatti határozata szerint jónak és szükségesnek tartotta 

szakértőileg megállapitatni, ha váljon azon töltésvonal, melynek megkészitése 

tekintetéből a társulati egyezkedés köttetnék, Szeged város megvédésére min-

den tekintetben elég és biztos leend-e ? s ezért a megyei hatósághoz azon kér-

déssel járult, hogy a foganatosítani szándékolt töltésezést, mint a város és több 

községek, ugy egy jelentékeny uradalom érdekében létesítendő vállalatot a 

megyei építészeti hivatal tisztsége által a városi mérnökség hozzájárulásával 

vétesse fel. 

Az akkor még magát csongrádi alsóbb, jobbparti szabályozási külön tár-

sulatnak nevezte érdekeltek részéről, időközben a köréhez tartozandó szabá-

lyozási müvek terve és költségvetése mérnökileg kimunkáltatván, és az 1856. 

évi julius 17-iki társulati tanácskozmány, eredményének bejelentése kapcsában, 

1856-ik évi augusztus 23-án tartott ülésben 73ll/ii7- község-választmányi szám 

alatt a község-választmány elé terjesztetvén, abból kitűnt, hogy noha azon hé-

zag, melyet a társulatnak betöltetni kellendne, az algyői uradalom tulajdonát és 

birtokát képezi, mégis ezen uradalom, az általa már ott több évek előtt a 

szegedi határtól Percsóráig saját hasznával felállított töltésezést a vonal kiegé-

szítésébe beszámitatván, az építendő összesen 78570 köb-ölü vonalon 

az algyői uradalom 5889 köb-ölet, 

Algyő községe 17645 » » 

Tápé » 13234 » » 

Szeged város 41807 » » 

utóbbi tehát egy maga többet, mint a többi érdekeltek együttvéve, kényteleni-

tetnék tölteni akkor, midőn Szeged város határában a Tisza mellett mindenütt 

elég erős töltések állanak, midőn Szeged városnak kiszárítandó egy talpalatnyi 

földje nincsen, midőn Szeged város az előző években a szegedi határtól Algyő 

községig felnyúló és az uradalomnak teljesen beszámított töltések fentartásához 

és árviz alkalmávali védelméhez igen jelentékeny részben járult anélkül, hogy 

a városnak ebből legkisebb haszna mutatkozék vala. 
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E körülménynél fogva a község-válaszmány 1856-ik évi 117-ik szám 

alatti határozatában kijelenté, hogy noha az érdekeltek részéről kidolgozott 

szerződést Szeged város alá még nem irván, az reá nézve kötelező hatályú 

nem is lehet, mindazonáltal előbbi határozataival, amennyire azt a körülmé-

nyek megengedik, következetes maradni óhajtván, a társulatból kilépni nem 

kiván ugyan, de mindenesetre méltányos töltésezési arányositást követel, és 

miután az algyői uradalom a szomolyai és sövényházi töltéseket, még mielőtt 

a tiszaszabályozás foganatbavétele megkezdetett volna, korántsem a magasabb 

fekvésű, és igy rendkivülibb árvizek által fenyegetett város és területének, hanem 

egyedül a kisebb árvízzel, s úgyszólván évente elborulni szokott alacsony 

fekvésű saját úrbéres s majorsági földjei megmentésére építette; miután az 

éppen mondott töltések nagy árvizek alkalmávali fenntartása s illetőleg védel-

mére Szeged város több, jelesen az 1845., 1853. és 1855-ik évben számos 

ezerekre rugó értékű erőt fordított, mely töltések saját megmentésére csak 

némi részben, de főleg az uradalmi terület megvédésére szolgáltak ; miután az 

uradalom azon töltéseket kizárólag saját s nem egyszersmind Szeged város 

érdekében is építette, mit saját földjeinek Szeged határátóli elkülönzésével 

világosan tanúsított; miután a Percsórától Sövényházáig a társulat részéről 

építendőnek tervelt töltések által az uradalom megmentendő földjei hasznát 

évente élvezendi, azok fennállása Szeged városra ellenben csak több évek után 

közbejövő árvizek alkalmával fog jótékony hatással lenni; főleg pedig mindezen 

körülmények után, minthogy sem a szomolyai, sem a sövényházi töltések javí-

tása és fenntartására, sem a szomolyai töltésnek vesszősi töltéssel szerződés-

szerűig történt összekapcsolása alkalmával Szeged város által az utóbb emii-

tett töltés tetemes magasítására és szélesítésére forditottt roppant munkaerő, 

továbbá sem a baktói töltés, sem végre azon töltésezési munkálatok, melye-

ket a város épen ugy, mint az uradalom saját közvetlen érdekében teljesített, 

Szeged város illetékébe betudva nincsenek : az előterjesztett, Szeged városra 

nézve felette terhes és sérelmes arányositást el nem fogadhatta : és egyúttal 

intézkedett, hogy az arányosítás igazságossabb és Szeged várost tekintőleg ked-

vezőbb alapokra való fektetése iránt az emiitett uradalommal egyezkedés kisér-

tessék meg. 

A község-választmány eme intézkedése kivánt eredményre nem vezet-

vén, 1856-dik év szeptember 3-ról 8042. szám alatt a város részéről kérvény 

terjesztetett a cs. kir. megyehatóság utján a fennállott cs. kir. Helytartósághoz 

a végből, hogy 

a) Szeged város a jobbparti társulat kötelékétől felodassék, avagy 

b) legalább a szerfelett súlyos és nyomasztó arányositási kulcs igazsá-

gos alapokon kidolgozva méltányossabbá tétessék, és hogy 

c) a tiszai védtöltések legveszélyesebb része azonnal kijavitassék ; ennek 

folytán a Helytartóság a tiszaszabályozási központi felügyelőséget 1856-ik évi 

szeptember 25-ről 25871-ik szám alatt kelt intézményével utasitá, mikép ke-

beléből kirendelendő részrehajlatlan küldöttség utján a város és a mondott tár-

sulat közt fennforgó viszonyt tüzetesen megvizsgáltatván, s a lehetőségig mél-

tányos arányositást eszközöltetvén, végre a töltések legveszélyesebb pontjai ha-

ll* 
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ladéktalan kijavíttatását foganatositatván, az ügy mibenlétéről jelentést te-

gyen. 

E helytartósági rendeletben a város kérelmének kiválóbb indokai alapján 

figyelmeztetett a központi bizottmány : hogy az arányosítás csakugyan helyte-

len azért is, mert a kiszárítandó földek fekvése s minősége az arányositási 

kulcs megállapításánál figyelmen kivül hagyottnak látszik. 

A tiszaszabályozási központi felügyelőség e rendelet vétele után a meg-

ejtendő vizsgálat, illetve értekezlet határidejét 1856-ik évi október hó 4-re tűz-

vén ki, az gróf Szapáry József, tiszaszabályozási miniszteri biztos ur elnöklete 

és a megyei hatóság közbejötte mellett, miután október 4-ikén a jobbparti töl-

tések megszemlélése foganatosíttatott, — október 5-ikén megtartatott, mely al-

kalommal Szeged város képviselői, a város nevében felterjesztett kérelem indo-

kolására felhivatván, előadják 

I. a városnak a jobbparti társulati kötelékből kért mentesítésre nézve • 

miszerént 

1-ször. A város a társulat irányában szerződésileg lekötelezve nincs, mert 

a tiszaszabályozás ügyében az összes érdekelteknek 1846-ik évben Pesten tar-

tott értekezletei alkalmával létrejött, s az algyői uradalom részéről alapszerző-

désnek tartott szerződés Szeged várost nem kötelezheti, minthogy az a Tiszának 

mind jobb-, mind balpartján létező töltések közös erőveli fenntartására több 

uradalmak, testületek és birtokosok közt létesülvén, azt az algyői uradalom mint 

szintén szerződött egyik fél érdekében és szorgalmazására, a többi szerződők 

mellőzésével s meghallgatása nélkül kizárólag Szeged város ellen, s maga irá-

nyában kötelezőnek tartani nem lehet; de különben is a jog elveibe ütközik, 

hogy Szeged város 1846-ik évben oly szerződésre léphetett volna, melynek 

foganatosítása 1856-ik évben, tehát tiz évvel később vétetnek eszközlésbe ; de 

végre a szerződés a tiszaszabályozási ügyben később, különösen 1858-ik évben 

közbejött rendelet által, melyszerint az 1848-ik év előtt fennállott tiszavölgy-

szabályozási törvények, — tehát azokon alapított kötelezettségek is megszün-

tettek, hatályon kivül tétetett. 

2-szor. Szerződést ujabban Szeged város alá nem irt a kérdéses társulati 

kötelezettségekre nézve ; szerződés nélkül pedig társulat nem alakulhat, mert 

ez a tiszaszabályozási rendeleteknél fogva is a társulatok létrejöhetésének alap-

feltétele, a minthogy ezt a tiszaszabályozási központi-bizottmány ki is jelenté 

akkor, midőn a társulat fennállónak elismertetni kéretett. 

3-szor. Szerződés hiányában Szeged város, az algyői uradalom s Tápé köz-

sége által nem szoritathatik a társulatba való belépésre, mert a tiszaszabályo-

zási rendelet szerint a kisebbség tartozván magát a többség határozatához al-

kalmaztatni, e város felveendő s újra kiszámítandó árteréhez, a társulatba lenni 

szintén nem akaró Algyő s Dorosma községek árterét hozzáadva, az ártéri 

többség ezen utóbbi rész mellett leend. 

Ezek ellenében Tóth István, Algyő-mindszenti uradalmi igazgató, mint 

társulati felsőbbleg elismert elnök, előadja, hogy 

a) Szeged város ugy a jobb-, mint balparti tiszatöltések fenntartására az 

algyői uradalommal 1846. évben társulatba állott és szerződött. 
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b) A város a társulat alakulása alkalmával 1855-ik év november 10-ikén 

kelt jegyzőkönyvet, melyben azon világos záradék foglaltatik, hogy azon jegy-

zőkönyv addig is, mig a szabályszerű szerződés létre jövend, a társulatba állott 

felekre kötelező erővel fog bírni, aláirta. 

c) A társulat alakulása törvény szerint bejelentetvén s megerősítése ké-

retvén, miután a tiszaszabályozási központi bizottmány, a társulati fennlétének 

elismerése előtt a szerződés munkálati tervéi, arányositási kulcs, költségfede-

zési alap kimutatását kívánta, s ennek folytán az érdekeltek összehivatván, a 

szerződés mintázata megkészíttetett, az az algyői uradalom s Tápé községe 

által aláíratott, Szeged képviselői által pedig a község-választmány elé ter-

jesztetett, ugyanakkor elnök választatott ; s noha Szeged a szerződés aláírását 

megtagadta, a társulat mégis tovább haladva, a szerződést és Szeged várossal 

eleve közlött ártérmennyiség és arányositási kulcs kiszámítását felterjesztette, s 

azok következtében az 1850-ik évi tiszaszabályozási rendelet 12. §-sa alapján, 

melyszerint, ha az illető földbirtokosok az egylet alakítására nézve meg nem 

egyeznek, a többség határoz, és pedig nem fejszám, hanem ártérmennyiség 

szerint, miután az uradalom s Tápé ártereikre nézve Szeged s Algyő irányában 

mint 17 : 15-höz s így többségben áll, a társulat 1856-ik évi 7739. számú cs. 

kir. miniszteri rendelettel »csongrádi tiszaszabályozási alsó külön társulat« 
nevezet alatt elismertetett s megerősíttetett; Szeged város vonakodása tehát ezek-

nél fogva alaptalan, s nem is lehet szó többé arról, akár ki irta alá a szer-

ződést, akár nem, váljon tartozik-e társulatba vagy sem ? 

II. Az arányosítás helytelenségére nézve ugyancsak Szeged város kép-

viselői által előterjesztetik, hogy 

aa) Szeged város területe az algyői uradalom területeinél magasabban 

fekszik annyira, hogy midőn az uradalom a felállítandó töltés által mente-

sítendő földjei, ugyszólva évenkint, a viz közönséges állásában is elöntetnek, 

Szeged város csak rendkívüli vízmagasság által fenvegettetik ; a töltés tehát 

az uradalomra minden évben, Szegedre csak csak rendkívüli esetekben szük-

séges ; 

bbj töltések által az uradalomnak több ezer hold. • részint már termő-

földje biztosíttatik, részint termést és hasznot biztosító birtoka fog kiszáritatni ; 

Szeged árterében fekvő föld pedig rosz, székes, sőt nagy részben használha-

tatlan, s azért adómentes is ; már pedig a helyes arányosításnál nemcsak az 

ártér-mennyiség, hanem és főleg a minőség veendő tekintetbe, s a kiszárítás 

folytán elérhető haszon. 

cc) Szeged város 1845., 1853. és 1855ik években közbejött árvizek al-

kalmával a tisza-jobbparti töltések fenntartására rendkívüli erőfeszítés mellett 

tett munkálatai töltésezési illetékébe leszámítva nincsenek. 

Mely indokok elsőjének alaposságát hallgatva, beismervén, azok 2-ikára 

az uradalom képviselője megjegyzi, hogy az uradalom a töltés által mentesí-

tendő földjei Szeged város földjeinél nem jobbak, a kiszárítandó mintegy 11 

ezer hold pedig csak ezután hajtand hasznot, mit számbavenni nem lehet; a 

3-ikra fenntartja magának az illetékébe még be nem tudott, mintegy 8000 

köb-ölnyi töltés, és 900 folyó ölre terjedő országúti töltés beszámítását. 
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A felek ily értelmű nyilatkozatai meghallgatása után bizottmányilag véle-

ményeztetett, hogy 

a csongrádi tiszaszabályozási alsó külön társulat Szeged város, algyői 

uradalom, Algyő és Tápé közt a szabályozási törvény 12-ik §-sa értelmében 

algyői uradalom és Tápé községe, mint a szerződést aláirta felek részéről 

kimutatott többség folytán miniszteri intézménynyel megerősitetvén s elismer-

tetvén, a társulat létezéze többé kérdés alá nem jöhet, melybe Szeged város is 

a többség által aláirt szerződésnél fogva egyiránt köteleztetik. 

Miután az arányosítás barátságos utoni kiigazításába a felek a tárgyalás 

folytán beleegyeztek, ha az a kikötött s a jegyzőkönyv közlésétől számitandó 

3 hó alatt nem eszközöltetnék, a késedelmesek irányában a központi bizott-

mány részéről fognak a törvény értelmében szükséges intézkedések megtétetni. 

Ugyanazon bizottmányi értekezleten elvállalta Szeged város, hogy a 

szomolyai töltést, melynek helyreállításához 4041 köb-öl föld szükségeltetendő, 

önbiztonsága szempontjából helyreállitatni fogja. 

A megtartott értekezlet jegyzőkönyve a község-választmány elé terjesztetvén 

az 1-ső és 2-ik pontra a felsőbbi eldöntés beváratni, a szomolyai töltés elvállalt 

kijavítása pedig eszközlésbe vétetni határoztatott; s ugyan annak folytán 1856. évi 

október 23-án és ismét deczember 3-án 9291. szám alatt Tóth István mint 

társulati elnök, értesitetvén, hogy az arányositási kulcs kidolgozására Szeged 

részéről a megbízottak kirendetettek, felhivatott, hogy a többi érdekeltekkel is 

hasonló intézkedést tétessen, s a kulcs czélba vett kihelyesitésének lehetőségét 

eszközölje. 

E felszólítás következtében 1857-ik évi január 12-én az érdekeltek 

összehivatván, mint az 1857-ik évi 465. szám alatti jelentés és 559. szám 

alatti jegyzőkönyv tanúsítja, az arányosításra megkívántató árterek minősége 

s értékének megbecslésére szolgáló elvek megállapítása, egy pénztári hivatal 

felállítása, és a már addig is felmerült költségek fedezésére szolgáló alap 

mimódoni megszerzése hozatott szőnyegre, minek folytán az arányosítás 

kiigazítására küldöttség rendeltetvén, a felmerült kötségekre 1000 forint a hasz-

nált arányositási kulcs szerént az érdekeltek közt felosztva kivettetett, az ártér 

minőség megállapításánál követendő elvek meghatározása pedig, 1857-ik évi 

Január 19-én tartandó gyűlésre halasztatott. 

Szeged városnak ezen gyülésbeni képviselői azonban eljárásukról tett 

jelentésükben megérintvén, hogy legközelebb (1856-ik október 9-én) egészen 

uj, az előbbitől lényegesen különböző tiszaszabályozási rendelet bocsájtott 

ki ; — utasítást kértek aziránt, váljon a január 19-iki ülésben részt vegyenek-e 

vagy sem? minek következtében a megyei hatóság ilv értelemben megkeres-

tetvén, minthogy a gyűlés határnapjáig utasítás nem érkezett, jelentő képvi-

selőknek meghagyatott, hogy a kérdéses ülésben részt vegyenek. 

Az érdekeltek gyűlése január 19-én 1857. Szegeden megtartván, Szeged 

város képviselői kijelenték, hogy noha a Helytartóság Szeged várost a jobb-

parti társulatba tartozónak kimondotta, miután azonban ezen felsőbbi intézke-

dés ellen Szeged városnak alapos ellenvetései vannak, mindaddig, még a 

város ezen igen fontos ügyben még mindig fennforgó kételyei és nehézségei 
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rendelet életbeléptetése folytán a szabályozási társulatok működése megszűnt, s 

azok helyett építészeti kerületek lépendnek életbe, Szeged város árterét 

magában foglaló építészeti egylet felállítása, és kerületének meghatározása 

tekintetében igyekezzék kivánatát és okait érvényesíteni — utasitá a városi 

hatóságot, hogy miután az épitészeti kerületek megállapítása iránt a tárgyalás 

már e felsőbbi intézmény vétele előtt megtartatott, 3 nap alatt terjeszszen 

okadatolt véleményt és javaslatot fel, a város árterét érintő épitészeti kerület 

meghatározására nézve. 

Miként a tudatott felsőbb hatósági intézményből első tekintetre is kite-

szik, e rendelettel a tiszaszabályozásra nézve az előbbinek megszüntetése mel-

lett egy egészen uj állapot hozatott be, mert kimondatván, hogy az 1856-ik 

évi október 9-iki tiszaszabályozási rendelet életbeléptével az addig fennállott 

tiszaszabályozási társulatok működése megszűnt, és a hivatkozott rendelet ál-

tal, az 1850-ik évi junius 16-án kibocsájtott s eddig érvényben volt határoz-

mányok is hatályon kivül tétettek, önként következik, miszerint az utóbb érin-

tett határozmányok értelmében alakult egyletek, érdekelt társtagjai közt fennfor-

gott viszonyoknak az 1856-diki október 9-diki rendelet határozataihoz kellett 

idomitatniok, s ezek szerint rendeztetniük, szóval, hogy a létezett társulatok-

nak újra, és pedig a hatályba lépett rendelet szerint kell alakitatniok. 

Helyes következtetéssel tehát a csongrádi jobbparti alsó tiszaszabályozási 

külön társulat, mint ilyen, létezni megszűnvén, azon viszonyok, melyek annak 

keletkezése és működése körül fölmerültek, szintén elenyésztek, s igy Szeged 

város a társulat irányában kötelezettsége alól, ha reá nézve ilyen jogosan léte-

zett volna is, feloldatott. 

A megyehatóság 510%857- s z a m a l a t t kelt átiratával 3 nap alatt bekivánt 

vélemény 6684/i857- tanácsi szám alatt felterjesztetvén, annak tartalma szerint 

kijelentetett, miként Szeged város, valamint Tápé és Algyő községekre legüd-

vösebb, de legméltányosabb is lenne, ha miként ezen érdektársak az 1857-ik 

évi junius hó 24-diki értekezleten is kérelmezték, az V-ik folyamszakasz leg-

alsó épitészeti kerülete a sövényházi fennálló töltéstől a szt.-mihályteleki ma-

gaslatokig való kiterjedésben állapitatnék meg ; mert ezen kerületnek a percsó-

rai magaslatokig czélba vett kiterjesztése esetén Szeged ugy, mint az emiilett 

községek oly teherviselésre kényszeritetnének, melyek sem egyik sem, másikra 

semminemű haszonnal összekötve nincsenek. — De Szeged város más kerületbe 

méltányosan nem is osztathatik be, mert 

1-ször. A sövényházi kereszttöltéstől Percsóráig nvuló töltés kizárólag 

az algyői uradalomnak szolgál javára, a jóval magasabb fekvésű Szeged város, 

Algyő és Tápé községeknek, ugy Dorozsma városának a fennálló töltéseken 

tul más töltésekre szüksége nincs, bizonyítja ezt azon körülmény, hogy 1830-ik 

évtől kezdve jelenig, a legnagyobb árvizek sem haladták meg a meglevő tölté-

seket, s nem boriták el sem Szeged város, sem az emiitett községek te-

rületét. 

De ezentúl Szeged város azért sem köteleztethetik a percsórai töltések 

felállításához járulni, mert az 1836-dik évben épült és már fennállott töltések 

által védve volt, ezen töltéseknek örök időkre való fenntartását pedig az al-
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gyoi uradalom a mondott évben közte és Szeged város közt létrejött szerződés 

szerint elvállalta. Mert 

2-szor. Az úgynevezett disznósi töltéstől felfelé Percsóráig készítendő véd 

müvek kizárólag az algyői uradalom minden évben viz alatt álló, eddig hasz-

nálhatlan s mivelhetlen földjei védelmére szolgálandván, azokból sem Szeged 

város, sem Algyő és Tápé községekre legkisebb haszon se hárul; pedig az 

1856-ik évi október 9-diki rendelet 44-ik §-sa szeri'nt oly védmüvek létesítésé-

hez, melyek által az emiitettekhez hasonló földek válnak mivelhetővé, azon 

birtokosok járulni nem kötelesek, kikre az ekkép kiszárítandó földekből semmi 

haszon sem néz, miután ezen § szerint a nyerendő haszon fokához képest kö-

teleztethetnek a teher-viselésbeni részvevésre. Mert 

3-szor. A disznósi töltéstől a szt.-mihályteleki magaslatokig elnyúló tisza-

part 9600 folyó ölet, a sövényházi percsórai építendő töltés pedig 6000 folyó 

ölet tévén, miután Szeged város Algyő s Tápé az első .vonalon mintegy 7000 

folyó öl hosszú töltést köteles fenntartani, már maga e vonal roppant nagy 

terjedelme mellett igazságos és méltányosan kívánni nem lehet, hogy a város 

s emiitett községek még 6000 folyó öl hosszú töltés építése s fenntartásához 

tetemes s pénzügyi helyzetüket alapjában megrendítő áldozattal járuljanak kizá-

rólag az algyői uradalom érdekéből akkor, midőn ez utóbbi töltések közvetlen 

védelmükre nem szükségesek, és semmi hasznot részükre nem biztosítanak. 

Daczára annak, hogy az 1856-ik évi október 9-iki tiszaszabályozási ren-

delet életbe és hatályba léptével az előbb létezett társulatok s azok tagjai 

közt fennállolt viszonyok s kötelezettségek megszüntettek s megszünteknek az 

országos hatóság által is fentebbiek szerint kimondattak; daczára, hogy az 

építészeti kerületeknek a hivatkozott rendelet értelmében! meghatározása még 

meg nem történvén, Szeged város sem a korábban létezett társulat, sem a 

létesítendő építészeti kerületek egyikébe sem tartozott, mégis az 1856-ik évi októ-

ber 5-iki bizottmányi ülés megállapodásához képest a feloszlatott társulat által 

használt arányosítás kiigazithatásához szükséges, és a volt társtagok által tel-

jesitendőnek elvállalt előmunkálatok foganatosítására, - melyeknek eszközlésbe-

vétele a városi mérnök szám alá vett jelentése szerint azért nem 

történhetett, mert a tiszafolyam szakaszépitészeti-hivatala a szükséges adatokat 

ismételt felszólítás után sem szolgáltatta ki, - ismételve szontatott, sőt a 

megyehatóság ™V1857. számú rendeletével ezen előmunkálatoknak Szeged város 

költségén leendő teljesítésére a tiszafolyam V-ik szakaszának építészeti-hivatala 

utasitatott; minélfogva a község-választmány ezen a város érdekeire szerfelett 

terhes, de egyszersmind erőszakoskodó intézkedés ellen szam alatt a 

cs. kir. Helytartósághoz felfolyamodván, ujolag kérte, hogy azon építészeti 

kerület, melybe a rendelet szerint Szeged városának is tartoznia kellene, a sö-

vényházi töltéstől a szt.-mihályteleki magaslatokig állapitassék meg. 

Mindezek ellenére a csongrádi jobbparti tiszaszabályozási alsóbb társulat 

magát még mindig fenálló, s a megkezdett irányban működésre hivatottnak 

tartván, 1857-ik évi deczember 16-ikán gyűlést tartott, melyben Szeged va-

ros képviselőjének * * / Í M . szám alatti jelentése szerint kifejezett óvása és til-

takozása mellőzésével ^ / l 858-ik szám alá igtatott jegyzőkönyv szerint elhatá-

12 
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rozta, hogy miután az egyszer már kimunkált és a társulat által elfogadott 

arányositási kulcs ellen a társtagok egyike által sem tétetett oly alapos észre-

vétel, mely miatt azt megváltoztatni szükséges lenne, ama kulcs jövőre is 

megtartatik, és ahhoz képest a társtagok a reájok eső töltésezési illeték (Sze-

ged város 45702 köb-öl föld beépítés = 91404 frt, az algyői uradalom pedig 

csak 1020 köb-öl föld-beépités 2040 frt), egy negyed részének haladéktalan 

leszolgálása, illetőleg megfizetésére köteleztessenek s 8 nap alatt aziránt adandó 

nyilatkozatra, váljon ezen illetséget természetbeni munka, vagy pénzben akar-

ják-e leróni? felhivassanak. 

Ezen jegyzőkönyv Szeged várossal is közöltetvén, a község választmány 

1858-ik év január 14-ikén tartott ülésében 39o/i858.
 s zám alatt kimondotta, 

hogy mindaddig, még egyrészt igazságos arányosítás, másrészt építészeti kerü-

letek megállapítása iránt felsőbb helyre terjesztett kérelmére határozat nem 

érkezend, a töltésezéshez sem természetbeni erő, sem pénzzel járulni nem fog; 

— s erről a volt társulat elnökségét értesítvén, egyúttal felhívta az építészeti 

hivatalt közlésére azon adatoknak, melyek az építendő töltés mennyisége ki-

számításánál, s különösen a társtagok egyik másika illetékéből levont, már 

előbb teljesített töltésezés mennyisége meghatározásánál alapul vétettek. 

A társulat jelzett intézkedését követte a megyei hatóságnak 1858-ik évi 

január 19-ről 426-ik szám alatt kelt azon leirata, melyben, minthogy a társu-

lat elnöksége és a tiszafolyam V-ik szakaszának építészeti hivatala által felter-

jesztett iratokból az derült volna ki, hogy az arányositási kulcs Szeged város 

által szorgalmazott kijavítására kiküldött bizottmány részéről, az építészeti hi-

vatal által kimunkált, és 1856-ik évben a társulatnál bemutatott kulcs, mint-

hogy annak igazságos és méltányos volta ellen Szeged város által bizonyerejü 

adatok nem szolgáltattak és nem szolgáltathattak, — újra helyesnek ismerte-

tett el, és csak az időközben teljesített töltésezések leszámítása vált eszközlen-

dővé; s miután a leszámítás az emiitett építészeti hivatal által már megejte-

tett ; — a megyehatóság azon arányositási kulcsot az 1856-ik évi október 

9-diki rendelet 46. és 47-ik §§-sai értelmében, és az V-ik folyamszakasz épí-

tészeti hivatalának előterjesztése nyomán, jövőre is érvényesnek jelenté ki, fenn-

hagyván, hogy azon első hatósági intézkedés ellen a felfolyamodás megtétet-

hessék, egyúttal az arányositási kulcs közlése mellett meghagyta, hogy a 

töltésezés pengői 120,550 frtban jóváhagyott költsége négy egyenlő részben, és 

pedig az első részlet 1858-iki évi augusztus l-ig, végrehajtás terhe alatt, a 

társulat pénztárába lefizettessék. 

E megyehatósági rendelettel közlött arányositási kulcs 937/i858-ik szám alatt 

Nováky György városi mérnöknek kiadatván oly végből, hogy arra nézve a 

város érdekében tehető észrevételek iránt egyetértőleg Halácsy Miklós mérnök-

kel véleményes jelentést adjon, ugyan Ő, utasításának megfelelőleg jelentését 
mVm8-ik szám alatt bemutatta, mely a községválasztmány által 1858-ik évi 

január 30-ikán tárgyaltatván, annak kijelentése mellett, hogy ezuttali határo-

zatából az építészeti kerületek beosztása tekintetében tett fel folyamodása ér-

vényére semminemű következtetést sem lehetend vonni, a Helytartósághoz fel-

folyamodás intéztetett, melynek érvei a következőkben összpontosithatók : 



1-ször. Az ártér, illetőleg a kiszárítandó földek minősége és fekvése az 

arányosítás megállapításánál nem vétetett számításba ; már pedig Szeged város 

12413 holdban felvett ártéri birtoka oly magas fekvésű, hogy azt csak ritka 

10—15 évben előforduló rendkívüli vizár veszélyezteti, és igy a felállítandó 

töltésekből aránylag sokkal csekélyebb védelmet nyernek, mint az uradalom 

15000 hold évente elöntetni szokott ártere; ezenkívül az uradalom kiszáritandó 

földjei átaljában első osztályúak, még Szeged város árteréből alig 3000 hold 

mondható jó földnek, a többi részint mocsár, részint szikes és homok, mely a 

töltésezés foganatosítása után sem fog haszonnal kezeltethetni. 

2-szor. A mit Szeged város Tápén a Kemesnél és Szomolyánál töltött 

és a mit Tápé, Algyő községek, és az uradalom javára tudatott be, Szeged vá-

ros részére lett volna beszámítandó azért, mert 

a) Tápé Szeged város földesúri birtoka lévén, az ott 1848. évig épült 

töltés Szeged város tulajdona, és Tápénak csakis az 1848-ik év után tett töl-

tésezési számíttathatnak be. 

b) A Tisza jobbpartján Tápén felül fekvő kemesi, 376 holdnyi földek 

szinte Szeged város tulajdona lévén, azokat 1836-ik évben a város 20 év 

használatra Tápé községének oly kikötéssel engedte át, hogy haszonbér fejében 

ott töltést építsenek; az ezenképen épített mintegy 6000 köb-öl föld tartalmú 

töltés tehát, mint a kemesi földek 20 évi haszonbérének egyenértéke Szeged-

nek tudandó be. 

c) A szomolyai, az 1855. évben volt rendkívüli árviz által tetemesen 

megrongált töltést Szeged város az 1855-ik évi vizszinen felül 3 lábbal fel-

emelvén, s aránylag megerősítvén, mintegy 4000 köb-öl földet épített be, mit 

az algyői uradalomnak beszámítani, mint történt, jogosan ismét nem lehet. 

Ha tehát az első pont alatt érintett körülmények mérlegbe, és a 2-ik 

pont alatti töltésezések Szeged város javára számításba vétetnek, amint hogy 

vétetniük kell, Szeged város kiszámított illetéke, ha nem is kétharmad, de bi-

zonyára felével csökken, annál is inkább, mert Szeged 1857—8. évben is már 

mintegy 4000 köb-öl földet a töltésekbe beépített, és még mindig folytatott 

munkája által többet is beépitend. 

Ezután a Helytartóság 1858-ik évi 2107. szám alatti intézményével a 

megyehatóság utján kérdés intéztetvén aziránt, váljon a város 1857-ik évi 

10194-ik szám alatti felfolyámodása a megyehatóságnak az építészeti kerüle-

tek beosztása és arányositási kulcs megállapítására vonatkozó rendeletei közül 

melyik ellen van irányozva?
 S 4 0 5

/i868-
 s z a m a l a t t kijelentetett, hogy a kérdéses 

felfolyamodás egyenesen az építészeti kerületek megállapítását tárgyazó ren-

delet ellen intéztetett, azon kéréssel, hogy az arányositási kulcs a megállapittatni 

kért Sövényház-szt.-mihálytelki építészeti kerület kiterjedéséhez idomitassék. 

Az építészeti kerületek a Helytartóság, mint az 1856-ik évi október 9-diki 

tiszaszabályozási rendelet szerint ez ügyben első fokozatú hatóság által meg-

állapittatván, Szeged város a Tisza jobbpartján a csongrádi magaslatoktól 

Röszkéig terjedő kerületbe osztatott; a község-választmány részéről Halácsy 

Miklós mérnök ur eleve kivett és 100t5/i868- s z a m a I a t t beterjesztett véleménye 

alapján a Helytartótanács a kerületnek, — Sövényházától Szt.-Mihálytelekig 

1 2 * 
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leendő megállapitása, és az arányositási kulcsnak ahozképesti átalakítására újra 

megkéretett, a következő indokokból: 

1-ször. Az építészeti kerületek meghatározása tekintetében adandó javas-

lat kimunkálása végett Csongrád megye hatóságával 1857-ik évijunius 24-ikén 

tartott tanácskozmányban nemcsak Szeged város, hanem fitaljában az érdekel-

tek mindannyian, magok azok is, kiknek birtoka Percsórától felfelé Csongrád-

nak fekszik, a kerületnek Csongrádtól Röszkéig való kiterjesztése ellen szavaz-

tak azért, mert az emiitett két pont közt több társulatok léteztek, ezeknek 

tekintetbe vételét pedig az 1856-ik évi október 9-diki rendelet meghagyja; de 

kívánja is ama körülmény, miszerint 

2-szor. Csongrádtól Röszkéig a töltésvonal 10 mértföld hosszú lévén, azt 

vész idején megvédeni teljes lehetetlenség volna, és igy Szeged város, Algyő. 

Tápé elöntetnék; hacsak a vadkerti és sövényházi kereszt-töltések is fenn nem 

tartatnak, ezt pedig a tiszaszabályozási rendelet meg nem engedi. De 

3-szor. A felhívott rendelet 44. és 53-ik §§-sai szerint csak oly birtoko-

sok kötelezhetők társulatba állani, kiknek birtokaik uj védtöltések felállítása 

által válnak mivelhetővé és használhatóvá; már pedig Szeged várost védő töl-

tések már 1838-ik évben kiépítve voltak, a város földjei kiszáritattak, Szege-

det tehát egyik kerületbe sem lehet, és különösen a Csongrád-Röszkeibe szo-

rítani, azért sem, mert 

4-szer. Maga a természet kijelöli a kerületek határait; — igy a felgyői 

töltés, a mindszenti hármas, a percsórai, vadkert-sövényházi magasabb pontok 

mind olyanok, melyek külön kerületek határaiul legjobban szolgálhatnak; de 

nem helyes az építészeti hivatalnak, a Csongrádtól Röszkéig elnyúlva fekvő terü-

letnek egy építészeti kerületbe leendő beosztása czélszerü és hasznos volta bi-

zonyítására kifejezett azon nézete, miszerint ez esetben lehetővé válnék a töl-

téseken belől fekvő földeken összegyűlni szokott hó- és eső-vizeknek csatorna 

által a Tiszába Szegednél való levezetése; nem helyes azért, mert a csatorná-

nak magasabb helyeken is kelletvén keresztül vonulni, kiépítése temérdek költ-

séget venne igénybe; mert a Raktó, Algyő s Tápé határának egy része ala-

csonyabban fekszik, hogysem a hó és eső-vizet arról a csatornába le lehetne 

vezetni; végre: mert a Maty ere, melybe a csatorna vezettetni szándékoltatik, 

csakis a Kunság és Jászságból lefolyó vizek befogadására elégséges. 

5-ször. A fentebbieken felül a kerületnek Sövényházától Szt.-Mihálytelekig 

való kiterjesztését a 668Vi857_ik s z á m Matt a megyehatósághoz tett felterjesztés-

ben kifejtett körülmények is követelik. 

Mielőtt e kérelemre a felsőbb határozat leérkezett volna, Helytartóság a 

város 10l94/i857- szám alatt; — az építészi kerületek megállapitása és ezzel kap-

csolatban az arányositási kulcs tekintetében hozott megyehatósági azon határo-

zat ellen, melyben az arányosítás kiigazításához szükséges munkálatokban a város 

költségére leendő teljesítésére a folyam-osztály építészeti hivatal felhivatott, köz-

bevetett felfolyamodására kijelentvén, hogy miután a megyehatóság jelentése 

szerint Szeged város az arányosítás, éppen az ő érdekében elrendelt kihelyesi-

téséhez szükséges adatokat sem ki nem szolgáltatta, sem meg nem szerezte, 

jövőre a régi kulcs szerint leend köteles a kiszáritási költségeket fizetni; és 
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továbbá hasonérdemű 177Vi858- számú alatti felfolyamodását is, mint amely a 

fentebbi határozatnál fogva megszűnt, intézkedés nélkül visszaküldvén, a község-

választmány e részbeni további lépéseit mindaddig, még a loo45/i8B8- szám alatt 

az építészeti kerületek beosztása tekintetében tett folyamodására válasz nem 

érkezend, függőben hagyta. 

Időközben a község-választmány tekintettel arra, hogy a jobbparti építé-

szeti kerület és arányositási kulcs tekintetében tett felfolyamodásai bárminő 

eredménynyel intéztetvén is el, a városnak azon joga, mely szerint a teljesített 

fizetésekre nézve a kiegyenlítést követelhetendi ; — fennmarad, minthogy az 

1859-ik évi közköltség előirányzatban a jobbparti tiszaszabályozás czéljaira 25000 

frt felvétetett, s az erre szolgáló fedezet befolyt o. é. 23993 frt 95 kr. lefizeté-

sét megrendelte, mi az 1S528/18B9. szám alatti iratok melletti nyugta szerint eszkö-

zöltetett is, és ismét 1S86V1859. szám alatt a 10000 frt lefizetését megigérte. 

E közben az építészeti kerületek, a tiszafolyam V-ik osztályában a cs. kir. 

belügyminisztérium 1859-ik évi 18886-ik szám alatti rendeletével megállapitat-

ván, a jobbparton Szeged várost is érdeklő kerület Percsórától Röszkéig, s nem 

mint a Helytartóság intézkedett, Csongrádtól Szegedig, határoztatott meg. Ezen 

rendelettel Szeged város l00l6/i858- s z á m a l a l t i felfolyamodása el lett ugyan in-

tézve, de az abban tett ujabb intézkedéssel Szeged város nem lévén megelé-

gedve, az ügyet a cs. kir. Helytartóság rendelete ellen most hivatkozott szám 

alatt tett felfolyamodása, és a 6684/i857- s z a m a I a t t í felterjesztésében felsorolt in-

dokok és érveknél fogva, 1860-ik évi község-választmányi 8-ik szám alatt ő 

Felségéhez fellebbezte. 

A cs. kir. megyehatóság ezután tudtul adván, hogy a cs. kir. Helytartó-

ság Algyőtől a Percsóráig szükséges tiszaszabályozási töltés felépítését sürgeti, 

felhívta a község-választmányt, hogy aziránt, váljon a város szorult pénzügyi 

helyzetében honnan fognak a megkívántató, mintegy 40000 frtnyi költségek fe-

deztetni, s nem lenne-e czélszerübb a szükséges összeget a nemzeti banktól, 

mely hasonló czélokra előlegezéseket adni hajlandó, felkölcsönözni ? nyilatkoz-

zék ; mire a község-válaszmány részéről 4B52/i86o- szám alatt kijelentetett, hogy 

miután az építészeti kerület Percsórától Röszkéig lőn megállapítva, s ennek 

természetes következménye az, hogy az arányositási kulcsnak ezen beosztás alap-

ján, az 1856-ik évi október 9-iki rendelet 44., 45., 4-6. és 47-ik §§-sai értelmé-

ben, és az érdekeltekre háromlandó haszon fokárai tekintettel újra ki kell dol-

goztatnia, Szeged város fizetést annál kevésbé tehet, mert : 

a) a percsórai töltésből, mely által egy talpalatnyi földje sem tétetik mi-

velhetővé és haszonhajtóvá, reá semmi előny sem hárul. 

b) Mert azonfelül, hogy a város mintegy 40000 köb-ölnyi töltései be nem 

számitattak, a lefolyt 1859-ik évben készpénzben 3-3993 frt 95 krt fizetett. 

1860-ik évi február 9-ikén társulati gyűlés tartatván, melynek jegyző-

könyve 62l5/i86o- szám alatt beigtatva létezik, szóba hozatott a szükséges költségek 

kölcsön felvétele általi fedezése, s kimondatván, hogy azon társtagók, kik ille-

tékeiket kölcsönnel kívánnák fedezni, képviselőiket határozott utasítással lássák 

el ; ezen ülésben helybenhagyatott az elnökség azon intézkedése, mely szerint 

arányositási kulcs kiigazításához szükséges mérnöki munkálatok teljesítésére egy 
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napidíjas mérnök fogadtatott fel, és kimondatott, hogy a tápéi kaputól a tápéi 

révházig vonuló töltés azon része, mely nem megyei közmunkával állíttatott 

fel, Szeged város javára beszámitassék, és hogy Szeged s Tápé, a köztük a vesszős-

töltésre nézve fenforgó viszonyt egyenlítsék ki ; végre azon minden alapot nél-

külöző és tökéletesen valótlan állítás jegyzőkönyvbe igtatása mellett, hogy a 

Sövényház-vadkerti töltés, a társulat részéről óhajtott kijavítása mindég Szeged 

város vonakodásával hiusittatott meg, kijelentetett, hogy a társulat ezen vonal 

közös erőveli kijavítását nem ellenzi. 

A kölcsönt illetőleg l l " 8 / i 8 6 0 - szám alá igtatott társulati, 1840. julius 

20-án tartott gyűlés jegyzőkönyve szerint, habár Szeged és Algyő abból része-

sülni nem kívántak, az algyői uradalom ellenben Tápéval a kölcsön-felvétel mel-

lett szavaztak, határozattá lőn, ártéri többletnél fogva 120,000 frtnak a társu-

lat számárai felvétele, és egyúttal Szeged város szorgalmazása folytán szintén 

elhatároztatott a Sövényház-vadkerti töltésnek az érdekeltek közös erejéveli fel-

építése. 

1860-ik évi 17691. szám alatt a Felséghez intézett folyamodás az abban 

hivatkozott adatok, s különösen a felemiitett azon szerződésnek, melyben az 

uradalom kötelezte magát a fenálló töltések folytonos jókarba tartására, felter-

jesztése végett' visszaküldetvén, ez, valamint a társulati elnöknek a megyeható-

ság részéről közlött azon kérelme, melyben Szeged várost a reá eredetileg kirótt 

91000 s néhány száz forint hátra levő részének lefizetésére szoritatni kérte, 

a városi halóságnál közbejött változás miatt elintézetlenül, tehát még függőben 

maradt. 

1861-ik évi márczius 23-ikán társulati ülés tartatván, határoztatott, hogy az 

érdekeltek által közbiztonság szempontjából szükségesnek tartott Sövényház-vad-

kerti töltésvonal, az előlegesen kiszámított o. é. 20971 frt kötséggel kijavítas-

sák, és a tiszaparti töltések egész vonala kikaróztassék. Ezen összegből Szeged 

városra 12413 frt rovatván ki, a városi tanács részéről l4l5/i645- 1861. szám 

alatt az áradó viz miatt sürgősen igényelt önvédelem eszközölhelése végett Szeged 

város terhére, ez által el nem ismerve társulatilag vezetett ártérmennyiségrei 

vonatkozás nélkül, s csupán önbiztonsági szempontból a sövényházi töltéskija-

vítására ez évben már előlegesen fordított 1951 frt 38 kron tul még 3048 frt 

62 kr. utalványoztatott ; ugyancsak a fentebb érintett márczius 23-iki ülés jegyző-

könyvének közlése nyomán u92/i7i8- szám alatt pedig kimondaott, hogy miután 

egyrészt a töltések védelme Szeged város részéről jó televe tett rendelkezések és 

lépések szándékos meghiúsítása után akkor vétetik eszközlésbe, mindőn a viznek 

már fenyegetővé vált magassága miatt nemcsak a munka nehezítve van, de 

költség is tetemesb kívántatik anélkül, hogy e két súlyos körülmény legyőzése 

mellett a töltések teljes biztonságot nyújtó állapotba helyeztethetnének; más-

részről Szeged város egy reá nézve éppen semmi előnynyel sem biró, s általa 

el sem ismert társulati kötelékbe vonatni czéloztatván, ismeretlen alapon meg-

határozott, de természetben oly kiterjedésben nem létező ártér után a többi 

érdekeltek terhe, s különösen az algyői uradalom nagy kiterjedésű, és az elön-

tések ellen Szeged város határánál nevezetesen több költséggel biztositható 

árterével szemben helytelen arányban rovatott meg; minthogy Szeged város 
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közös költséggel most helyreállitatni tervezett közbiztonsági Sövényház-vadkerti 

töltések kijavítását jó eleve megkezdvén, a már eszközlésébe is vett munkától 

eltiltatott, de más oldalról magát önkényes s minden méltányos, törvényes alap nél-

küli intézkedéseknek alája nem vetheti, nemcsak a töltés-védelem iránti gondos-

kodásnak ily későre lett elmulasztásából származható következményekért a fele-

lősséget az őt — intézkedései foganatosításában gátlóra hárítja, sőt a reá rótt 

társulati illetéktelen kötelezettségek ellen ünnepélyes óvást tesz ; minthogy azon-

ban kijavítatni szándékolt Sövényház-vadkerti töltés közbintonsági vonal, annak, 

mint ilyennek kijavításához járulni magát kötelesnek tartván, az 14l5/1645. 1861. 

szám alatti határozatban foglalt utalványozást helybenhagyja. 

1862-ik év kora tavaszán az árviz fenyegetőnek mutatkozván, s a tár-

sulat annálfogva ülést tartván, elismerte, hogy a Sövényház-vadkerti töltések 

helyreállítása mind a négy társtag érdekében felette szükséges, sőt hogy ezen-

felül a szt.-jánosi partok védelme is megkívántatik, ennek eszközölhetése végett 

a védett ártér minden holdja után töltésezésre 1 frt 30 kr; és védelemre 50 

kr. vettetvén ki újra, az esedékes összeg 8 napi időközökben a társulati pénz-

tárba, minden érdekelt által befizettetni rendeltetett, és igy Szeged város, 

beszámitatván illetékébe, az 1861-ik évben fizetett 3048 frt 62 kr. a többi 

összegnek lefizetésére köteleztetett, minek folytán 763/ i6o8 . 1862. szám alatt a 

város részéről, az előzményekkel következetességben, nem mint társulati tag 

részéről erre vonható következtetés nélkül, hanem csupán a fenyegető veszély 

elhárithatása érdekéből a reá eső 12551 frt 58 krból 12000 frtnak három rész-

létben egy hó alatti megfizetése elrendeltetett. 

Ezen készséges hozzájárulás mellett is azonban az tapasztaltatván, hogy 

a sövényházi töltéstestbe, a megkívántató, s az érdekeltekre birtokaránylag ki-

vetett 9000 köb-öl földből mintegy 1500 öl építtetett csupán be kizárólag azon 

összeggel, mint Szeged város e czélra 1861-ik évben fizetett; Algyő, Tápé, s 

az uradalom, a reájok esett töltésezésből ellenben semmit sem teljesítettek, s 

illetőleg a munkaváltság árából mit sem fizettek, » > % « , 1862. szám alatt 

megkéretett a megye főispáni helytartója, hogy a nevezett községeket s ura-

dalmat tartozásaik teljesítésére kötelezze. 

A fentebbi 763/6o8 . 1862. szám alatti határozat folytan a 2o27/17(52. 1862. 

szám alatti jelentés szerint az utalványozott 12000 frtból 1862-ik évi ápril 

8-ikáig már 11000 frt, és a védelmi költségből 1000 frt tettleg kifizettetvén, 

utóbbi czim alatt a városra kivetett mintegy 6000 frtból újra 2000 frt utal-

vány oztatott. , _ 

A következő, 1862-ik évi október 20-ikán tartott társulati gyűlésben a 

mérnökség ujabb tervezetet terjesztett be, mely szerint, minthogy a Tápétól Al-

győig terjedő töltések némely helyeken oly közel állanak a Tisza medréhez, 

hogy azokat nemcsak a partból javítani nem lehet, sőt félhetni hogy a part 

alámosatván, a töltés leszakad, ily pontokon, mintegy 3000 ö hosszusagban 

uj töltés vonal volna állítandó, azonban ezen javaslatra okul felhozott körül-

mény átaljában valónak nem találtatván, ellenben Algyő alatt a kozseg által 

épített töltés csakugyan gyengének mutatkozván, a mérnökség az adott utasitas 

szerint ezen töltés megerősítésére nézve terv s költségvetés beterjesztésere fel-
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hivatott, s az ezt megelőző felvétel költségeire Szeged város ismét 200 frttal 

megrovatott, amely összeg 5706/«o9a- 1862. szám alatt tényleg utalványoz-

tatott is. 

1863-ik évi január 15-ikén tartott társulati ülésnek főtárgyát, a társulati 

érdekeltek által az 1860-ik évi nagy árviz alkalmával a töltésekre fordított ki-

adások feletti számadások áttekintése s kigyenlitése képezvén, kitűnt, hogy a 

mondott évben 

Szeged város 11811 frt 8 kr. 

az algyői uradalom 20999 » SöVa * 

Algyő község 1743 » 26 » 

Tápé » 1299 > 88 > 

Összesen 35845 Trí 487a krt 

fordítottak töltés védelemre, mely az érdekeltek ártér-birtoka arányában felosz-

tatván, esett 

Szeged városra 12413 hold után 21218 frt 90 kr. 

algyői uradalomra 4000 » » 6836 » 62 » 

Tápái községre 1987 » » 3396 > 1 » 

Algyő » 2571 » » 4393 » 48 » 

tehát tartozik még 

Szeged város 9407 frt 82 kr. 

Tápé községe 2096 » 13 > 

Algyő » 264-9 » 99 krral, 

mely összeg az 1860—1. évi tavaszi vizáradáskor kiadott összegek arányosítása 

alkalmával határoztatott mindegyik tag illetékébe beszámitatni; — ezen eljárás 

ama igazságtalanságot tünteti fel, hogy a társulati ülésekben az uradalom mint 

15000 hold ártér birtokosa szerepelt, fizetési kötelezettségét pedig csak 4000 

hold után vette fel. 

Az 1862-ik évi november 10-én tartottnak mondott társulati gyűlés ha-

tározata alapján, mely szerint az alsó jobbparti tiszaszabályozási társulat viz-

szerkezetében 1862-ik évben létesitendő töltésezési munkálatokra 40000 frt ál-

lapitatott meg a társulati tagokra kivettetni, az emiitett társulat igazgatója 

1862-ik évi deczember 6-ról, 2-ik szám alatt kelt levelében felszólítá a várost, 

hogy a reá hajló 17352 frtot hét napi időközökben egy-egy nyolczad részszel 

fizesse ki, mely felszólításnak 1863-ik évi január 24-én 7097/43G-ik szám alatt 

kelt tanácsi határozattal elégtétetvén, a főpénztári tisztség a 17352 frtnak a 

megkeresés értelmébeni kifizetésére utasíttatott ; azonban egy időközben tartott 

társulati ülésben a győi uradalom által 1860-ik évben a töltés-védelemre for-

dított tetemes összeg az uradalom 1862-ik évi illetékébe betudatván, s ennél 

fogva az építkezési költségvetésben a beszámításból eredt hiány a többi érdek-

társakra rovatván, Szeged város 1862 —3-ik évi építkezési járuléka a fentebb 

kiirt 17352 frtról 29554 frt 60 krra emeltetett. 

Ezen, a városra szerfelett s annál nyomasztóbb intézkedés és eljárás el-

len, mert az 1862—3-ik évi költség-előirányzatban a pótkivetés fedezéséről gon-

doskodva nem lőn, Szeged város 1863. február 14 iki tanácsülésében szót 

emelvén, a társulat elnökségét 96Vi883- s z a m a I aK felhívta, hogy a már emli-
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telt beszámítás által előállott hiány mikép s mily idöközökbeni eszközlendo 

pótlása iránt tartandó tanácskozás végett mielőbb társulati gyűlést tartson; de 

ahelyett, hogy e méltányos kívánat teljesíttetett volna, a társulati igazgatóság 

folyamodásával az akkori főispáni helytartóságnál a 1863-ik évi 1 2 9 l / 1 2 7 2 - szám 

alá igtatott meghagyás eszközöltetett ki, melyben Szeged város a töltésezés 

körül alkalmazott munkások az 1863-ik évi február 28-án történendő kielégí-

tésére szükséges összegnek 24 óra alatti kifizetésére a polgármester felelőssé 

tétele mellett utasíttatott oly kijelentéssel, hogy a város kifizetésbeni késedel-

meskedése nyomán teendő ujabb panasz esetén, a politikai végrehajtás a tar-

tozás egész összegére el fog rendeltetni. 

A szigorú meghagyás nyomán 1000 frtnak a társulat pénztárába teljesí-

tendő befizetése iránt 1291/1272.
 1863- s z á m a l a t t intézkedés tétetvén, a főispáni 

helytartósághoz felterjesztés menesztetett, hogy miután a város a reá 1862-3-ik 

évre eredetileg kivetett 17000 frtból már 12300 frtot befizetett, a rögtönözve 

terhére rótt 12554 frt 69 kr. befizetésére hivatalosan még fel nem szóiitatott, 

és miután ily roppant kiadási többlet fedezésére alap nem létezvén, most már 

nem is szerezhető, de ily túlságos megterheltetése az érdekelteknek a tiszai 

szabályok szerint meg sem is engedhető, a társulati elnökség megkerestetett, 

hogy a hiány mimódoni fedezése iránti megállapodás végett mielőbb gyűlést 

tartson ; — és miután a társulati gyűlés megtartva még sem lőn, ellenben a 

főispáni helytartóság a hátralék befizetését újra szorosan meghagyta, l8871892. 

szám alatt 1863. ezen megyei hatóság megkéretett, hogy a gyűlés megtartását 

rendelje el, vagy a város alapos és nyomós panaszát intézze el ; — minek-

folytán Petrovics István főispáni helytartó ur 1863-ik évi april 18-ikról 767. 

szám alatt kibocsátott, azon évi 2325/229t. szám alá igtatott rendeletével, a gyű-

lést april hó 30-ikára kitűzvén, intézkedett, hogy a társulat majdnem naponta 

megújított panaszára már elrendelt politikai végrehajtás, a pótlólag kirovott 

összegre megszüntettessék, a 17000 frt kivetés hátralékára azonban folytattassék, 

mely intézkedés következtében, az első kivetés letisztázására még járt összeg a 

városi tárból haladéktalanul kifizettetni megrendeltetett. 

A végre valahára tartandónak kimondott társulati gyűlés ideje 1863-ik 

évi april 30-ikán elkövetkezvén, a főispáni helytartó személyes elnöklete alatt 

tartott ülésben Szeged város nevében a fentebb már jelzett sérelem előterjesz-

tetett, mire a társulati elnök, egyszersmind az algyői uradalom igazgatója ré-

széről megjegveztetett, hogy Szeged városon, az eredetileg kivetett összegen tul 

formált követelés nem pótkivetés, mert azon összeg a város által még 1860. 

és 1862-ik évben lett volna fedezendő, de nem fedeztetvén, azon összeg ere-

jéig terjedő munkák a társulat egyéb tagjai, különösen az uradalom által té-

tettek meg, s miután azon munkák értéke, és kiadásokra nézve az összeszá-

molás 1863. január 15-17-iki ülésben megejtetett,'a tartozásnak kitűnt osz-

szegek, világos adóssági czimet nyertek, melyekre az 1856-iki tiszaszabályozási 

rendelet szabványai nem alkalmazhatók. E kijelentés ellenében Szeged város 

részéről megjegyeztetett, hogy a város, valamint az 1862-3-ik évi eredeti ki-

vetésbe, ugy az összeszámolás eredményébe belenyugodván, azt es pedig mél-

tán neheztelte, hogy a Szeged-algyői töltés helyreállítására eredetileg kivetett 
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40,000 írttal a számoskodásból egyes tagokra nehezült tartozás összekeverletett, 

minek az lett eredménye, hogy még azt uradalom követelésének betudásával 

a Szeged-algyői töltés kijavítási munkálatok egyelőre megállapított terhe alól 

felmentetett, addig a többi érdekeltek a számoskodásból származott pótkive-

téssel kötelességük teljesítésére képtelenekké tétettek, miért is kívántatott, hogy 

most csak az eredetileg kivetett összeg szereztetvén be, a töltésezési munká-

latok folytatása őszre halasztassék. 

A társulati elnök azonban feleli, hogy a Szeged-algyői töltések helyreál-

lítására eredetileg 98462 frt és nem 40000 frt vettetvén ki, azáltal, hogy az 

első összegből egyelőre csak az utóbbi befizetése követeltetett, könnyítés volt 

a társtagokra, miáltal sem a 98462 frt kivetése meg nem szüntetett, sem az 

az évre még rendelkezésre álló 58462 frt szükség eseténi bekivánása nem aka-

dály oztathatik ; — egyébiránt megjegyzi, hogy a számoskodást megejteni he-

lyén volt mindjárt, mihelyt a társulati érdekeltek az előbbi évekről tett kiadá-

saikra nézve egymással tisztában voltak, mi hogy ily későre maradt, ismét 

csak Szeged város az oka, mert a számadására keletkezett észrevételek meg-

fejtését csak legközelebb nyújtotta be. 

Ily értelmű szóváltások után a társulatnak mind a Szeged-algyői töltés 

helyreállítása czéljából eszközlött kivetések, mind a számoskodásra vonatkozó 

határozatai felolvastatván, elnöklő főispáni-helytartó határozatkép kijelenté, hogy 

Szeged városnak a számoskodásból eredt tartozását pótkivetésnek mondani 

nem lehet. 

Ezen ülés 1863. május 1-sején folytattatván, miután Szeged város képvi-

selői ajánlatot tőnek, hogy a városon követelt mintegy 12000 frt hátralék 1863. 

szeptember l-ig részletekben törlegztetend, azt a társulat elfogadta s ugyanak-

kor elhatározta, hogy a Szeged-algyői töltés helyreállítására eredetileg számított 

98462 írtból még rendelkezésre álló 58462 frt lehajlására, még 1863-ik évre 

ujabb 30000 frt szedessék be, miből 

az uradalomra 15000 hold ártér után 10863 frt 50 kr. 

Szeged városra 12413 » » » 13470 » 50 » 

Algyőre 3200 » » » 4087 » — » 

Tápéra 1987 » » » 1579 » — > esvén, 

azt az érdekeltek 1863. szeptember 1-ső és 15-re egyenlő részletekben befizetni 

tartoznak. 

Ekkép egyenlitetvén ki Szeged város sérelme, a megyei főispáni helytartó 

1863. 3 l 7 2/3 0 i7 • szám alá igtatott rendeletében meghagyta, hogy a város vállalt 

kötelezettségének végrehajtás terhe alatt eleget tegyen. 

1863-ik évi junius 23-ikán újra társulati ülés tartatván, annak egyetlen 

tárgyát, mint az azon évi;3é48/3374- szám alatti jelentés, és ahoz csatolt jegyző-

könyv mutatja, a tiszaszabályozási munkák végrehajtására az osztrák nemzeti 

banktól, mely ilynemű kölcsönök megszavazására a folytonos aszály okozta 

terméketlenség miatt bekövetkezhető Ínségnek a munkaképes nép sorsa könnyí-

tése, de másrészt a munkabér alacsonyságából vonható előny biztosítása szem-

pontjából késznek ajánlkozott, — képezte ; megállapodás azonban, minthogy 

az ülés egész idejét Szeged város részéről képviselőül kiküldött Gegus Dániel 
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tanácsnoknak a társulat keletkezése, működése alkalmából előterjesztett nehéz-

ségei, s azoknak a társulat elnöksége részérőli czáfolata elvették, létre nem 

jöhetvén, a kölcsön ügyében tartandó értekezlet határidejéül 1863. junius 28-ika 

tüzetett ki, melyre Szeged város részéről ugyancsak Gegus Dániel tanácsnok 

már oly utasítással és meghatalmazással küldetett ki, hogy a város nevében 

és érdekében a szükséglethez mért kölcsön felvételéhez beleegyezésével járuljon. 

Ezen ülésben, mint az az 1863. 3542/347i. szám alatti iratokból kitetszik, 

a társulati mérnökség részéről előterjesztetvén, hogy a Percsóra algyői töltés 

vonal felállításához, ha az egész töltés egy év alatt elkészítetik, 155,919 

köb-öl föld, ölét 2 frttal 311,839 frt 15% kr, ha két év alatt eszközöltetik 

a töltésezés, évenkint 

77,959% köb-öl föld, vagyis évente 155,919 frt 54% kr. és igy tovább 

kívántatik, — Szeged város képviselőjének felszólalása, miszerint a Szeged-

röszkei vonal az eszközlendő töltésezésbe felvéve nincs, ennek pótlólag teljesi-

• tése elrendeltetett. 

Ugyancsak a kölcsön ügyében 1863-ik évi augusztus 1-sején ismét ülés 

tartatván, arra Szeged város nevében Gegus Dániel helyett 4o973998. szám 

alatt Farkas János tanácsnok küldetett ki, oly utasítással, hogy a kölcsönhözi 

járulásra nézve Gegus Dániel tanácsnoknak 1863-ik évi 3i48/3374. szám alatt 

adott meghatalmazást vegye át. Az ülés megtartatván, miután kimondatott, 

hogy a szerfelett alacsony vízállás és az inség okozta munka-olcsóságot a tár-

sulatnak-előnyösen felhasználni érdekében fekszik, és ezen előnyt a Szeged- rösz-

kei töltésvonal elrendelt hosszabb időt igénylő felméretése által koczkáztatni nem 

szabad, ennek mellőzésével, és annak az algyői uradalom részéről történt ki-

jelentése után, hogy az uradalom saját töltésezési illetékét pénztárából fogván 

fedezni, a kölcsönben részt nem vesz, ellenben Szeged város és Tápé község 

a kölcsönben feltétlenül, Algyő pedig annálfogva, mert az előtte szavazott érde-

keltek úgyis már többséget képeznek, s az ellen nem szegülhet, szintén résztvenni 

nyilatkozván, határoztatott, hogy miután a percsórai kereszttöltéstől a szegedi 

vár északi oldaláig tervezett töltés kiépítéséhez 202,805<> 1' 9- köb-öl föld kíván-

tatik, ebből azonban időközben az algyői uradalom által fizetett összegen be-

épített 54090 5', Szeged város pénzén beépített 8604" 3 8", Algyő által fize-

tett összegen beépitett 1480° 5' 3", s végre Tápé által természetben beépített 

1738o V 6" összesen 166930 3" 5" köb-öl leszámítandó, a még szükséges 

1861110 4' 4" köb-ölföld után, ölét 2 frttal számítva, 372,223 frt 45 kr. összeg-

nek, melyből az 1862-ik évi november 10-iki társulati ülésben megállapított 

kivetési arány szerint 

az uradalomra . 1360« frt 36 kr. 
Szeged városra . . . • 165987 frt 22 kr. 

Algvőre 5 2 3 0 9 frt 7 8 k r ' 
T .„ . . . . . 17885 frt 8 kr. 
lapéra 

esnék fedezésére, mint hogy az algyői uradalom a reá esendő illetéket saját 

Pénztárából fizetendi ki, s kölcsönt venni nem kiván ; és amennyiben tarsulat a 

a föld köb-ölét 2 írtnál jutányosabban hiszi kiemeltethetni, ugy hogy a költ-

ségek Vs-ad részét megtakarítani véli, továbbá amennyiben a nevezett bank 
18* 
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a kölcsöftösszeget kötelezvényekben adja ki, melyeket 5%' leszámítással vált be, 

zálogképi letétetésük esetén pedig a készpénzhez járó összegnek csak 2/3-ad részét 

fizeti; minden hold ártérre 12 frtot számítva, 293,400 frt; — még pedig 

ugy, hogy nyerendő kötvények a banknál zálogkép letétetvén, azok pénzértéké-

nek 2/3-ada 195,600 frttal vétessék fel; mely esetben a társulat rendelkezése 

alá jövendő egész készlet a fentebbi összeghez hozzá adván, az algyői uradalom 

által szintén azon két harmadrész arányában fizetendő 90694 frtot, 286294 

frt leend. 

Az 1863. évi október 7-iki ülésben a társulati elnök a nemzeti banktól 

felvenni határozott kölcsön ügyébeni eljárását előterjesztvén, jelenté, hogy a 

banknál megtette ugyan a lépéseket, de minthogy időközben értésére esett, 

hogy Magyarország az általános terméketlenség okozta inség által sújtott lakosai 

nyomora enyhítésére a m. kormány részéről 5 millió frt utalványoztatott, s 

ebből részint álladalmi munkák létesitetnek, részint pedig a vizszabályozó-tár-

sulatok kölcsönzésekkel oly végből, hogy azok segedelmével védmunkálataikat 

bevégezhessék, ellátatnak, jónak látta ezen forrást is megkísérteni, annál is 

inkább, miután sokkal csekélyebb fáradsággal s nehézség nélkül volna kiaknáz-

ható. 

A társulat elnökének eljárását helyeselvén, helybenhagyta azon intézke-

dést, mely szerint a társulat számára az Ínséges alapból 240,000 frt kölcsönt kért 

és ezen összegből egyenlőre 25,000 frt már utalványoztatván is; miután ezen 

kölcsönökhez kötött feltételeket a társtagok és Szeged város kedvezőknek talál-

ták, az utalványozott 25,000 frtnak, a kötelezvény szabályszerű kiállítása után, 

a szegedi gyűjtő-pénztárból felvétele elhatároztatott, s az intézkedések meg-

tétettek arra nézve, hogy a kért 240,000 frt kölcsön, valamint annak arányá-

ban a győi uradalomra eső összeg járandóságkép előirassék, a törlesztési rész-

letek s kamatjáradékok kiszámitatván, a kölcsönben részesülő érdekeltekkel 

közöltessék, a töltésezés pedig azonnal foganatba vétetvén, — a legnagyobb 

erélylyel folytattassék. 

Ezen kölcsönre, mint az 1864-ik év január 19-iki társulati ülés 
U 8 % 8 O - számú 86V5 jelentés mellett látható jegyzőkönyv igazolja, összesen 

199,600 frt engedélyeztetvén és vétetvén részletekben fel, abból a társulat által a 

megállapított kulcs szerént 

esett, és annak arányában az algyői uradalom, mely a kölcsönben nem része 

sült, 114,970 forint 1 krral rovatott meg; mint azt az 1864-ik évi 5i97/ö532-
és 1865-ik évi 238/296. szám alatti iratok tanúsítják. 

A társulati, mint átaljában minden az Ínséges alapból felvett kölcsön rész-

letenkénti visszafizetése, miként első izben köztudomásra lőn hozva, 10 évre 

volt kikötve, később azonban a visszafizetési határ idő 6 évre szállitatott, mely 

idő alatt az egész összegnek kamatjárulékaival együtt törlesztve kellend lennie. 

Ezen, a kölcsönben részesült érdekeltek helyzetét szerfelett megnehezítette 

rendszabály alkalmából a társulat ismételve kérvénynyel járult az illetékes 

Szeged városra 

Algyőre . . 

Tápéra • . 

140,277 frt 48 kr. 

44,207 frt 65 kr. 

15,314 frt 87 kr. 
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hatósághoz avégett, hogy a felkölcsönzött összeg visszafizetésére kitűzött határ-

idő tekintetében tett ujabb intézkedés mellőzésével a UO év alatti törlesztés 

engedtessék meg annál is inkább, mert ez lévén feltétleiül eredetileg is kikötve 

és a kölcsön-felvétel a társulat részéről csakis ezen feltétel kedvező volta 

tekintetétől elhatározva, a társult, illetőleg a kölcsönben részesült érdekeltek 

alig leendnek oly helyzetben, hogy a tetemesen megnagyobbodandó törlesztési 

részletek pontos megfizetését teljesíthetnék. 

Az e részbeni ismételt folyamodások azonban kivánt sikert nem eredmé-

nyezvén, — a felvett kölcsönből az egyes érdekeltekre hajló összegek és idő-

közi kamatok hat év alatti törlesztése végleg megállapitatott, s az annálfogva 

módosult törlesztési-terv átidomittatván, a kölcsönben részesült érdekeltekkel 

közöltetett. 

Elkövetkezvén a kölcsön némely részletei után esedékes első törlesztési, és 

az egész felvett összeg után járó kamatok összege vissza, illetőleg lefizetésének 

határideje, minthogy Szeged város a lefolyt időszakban több oldalról igénybe-

véve, kimerített pénztára az összesen lefizetendő volt 9194- frt 88 kr. fedezé-

sére képtelen volt, mint az 1864 ik évi 238/29(i,
 37*%07i, illetőleg 5972/6255- szám alatti 

iratokból kitetszik, Szeged város képviselője felkérte a társulatot, hogy a fen-

tebb kitett összeget a város helyett a társulat pénztára készletéből fizettesse ki ; 

mi ugyanazon iratok közt olvasható társulat igazgatói levél szerint, az 1864-ik 

évi decz. 31-ki társulati gyűlés határozata alapján eszközöltetett is, és a kifizetett 

összeg a társulat részéről, mint Szeged város elleni követelés jegyzékbe vétetett. 

A tisza-jobbparti szabályozási-társulat keletkezte, fejlődése s működésé-

ről a közbejött tárgyalások és azokra vonatkozó iratok, a társulati jegyzőköny-

vek és egyéb idevágó adatok alapján kimutattatott ezen ügy állásánál fogva, 

hogy Szeged város és az emiitett társulat közt támadt, és még máig elintézet-

len viszonylatok tüzetesen kiismertethessenek, és a városi közönség mult évi 

november havi rendes közgyűlése folytában tett azon kijelentésének, miszerént 

„Szeged város a Tisza jobbpartján fekvő " birtoka után semmiféle szabályozási 

társulatba nem tartozik" — alapossága és jogossága meggyőzőleg kimutattas-

sék, a társulat keletkezte óta a jelenig három — és pedig 

1-ször. A társulat keletkezésétől, az 1856-ik évi október hó 9-én ki-

bocsátott tiszaszabályozási legfelsőbb rendelet hatályba lépte, vagyis 1855-ik 

évi november hó 10-től 1855-ik évi augusztus hó 1-ső napjáig; 

2-szor. Ez időponttól a város volt ideiglenes tanácsa kineveztetéseig, azaz 

1857-ik évi augusztus 1-től 1861-ik év végéig; és végre 

3-szor. A városi provisorius tanács működése egész folyama alatt, azaz 

1862-ik év elejétől 1867-ik évi april hava végéig terjedő időszakot kell meg-

különböztetni. 

Szükséges ezen megkülönböztetés azért, mert azon korszakbeli események 

részint a tiszaszabályozásra vonatkozó rendeletek módosulása, részint Szeged 

város hatósága által a társulat irányában tanúsított magatartás, és követett el-

járás tekintetéből külön szempontokból birálandók és itélendők meg. 

Midőn Szeged város hatósága 1855-ik évi november hó 4-én 225. szám 

álatt hozott 1. szám alatti határozatával a város önbiztonságáról gondoskodva 
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az algyői uradalom, Algyő és Tápé községeknek érdekközösségnél fogva, közös 

erőveli működésre való egyesülését kezdeményezte, czélzata más nem volt, mint-

hogy azon vizi védmüvek, melyek saját, ugy az említett községek egész határa, 

nem különben az algyői uradalom birtokának egyrésze árviz elleni oltalmára már 

akkor léteztek, de az 1855-ik vizárdus évben elég biztonságot nyújtóknak nem 

találtattak, akkép állíttassanak helyre, hogy az általuk köritett egész területnek 

árviz ellen minden eshetőségek közti biztosítására képesek és alkalmasak legye-

nek. Bizonyítja ezt azon körülményt, hogy amidőn az első 1855-ik november 10-én 

tartott értekezlet eredménye eléje terjesztetett, minthogy abból látta, hogy a 

tervezett töltésezés által szándéka jelentékenyen tulszárnyaltatik, a kimunkált 

szerződés elfogadása, és az egész ügy feletti határozatát 2. szám szerént 

óvatosságból felfüggeszté mindaddig, még a foganatosítani szándékolt töltésezés-

nek maga a város, ugy az emiitett községek érdekére nézve szükséges és hasznos 

voltáról meg nem győződhetik. Ezt akarta elérni azon felterjesztéssel, melyet a 

megyehatósághoz a hivatkozott szám szerént intézett oly kéréssel, hogy a 

tervezett töltésezést a megyei építészeti és városi mérnöki hivatal által vétesse fel. 

Még nagyobb s kétségtelenebb bizonyíték ezen állítás mellett az, hogy 

amidőn a már magát társulatnak nevezte algyői uradalom, Algyő és Tápé a 

létesítendő szabályozási müvek tervét, s a közrejárulási költségek, arányositási 

kulcsát kidolgoztatták, és Szeged város hatóságával is közölték, miután abból 

világosan látható volt, hogy az egyesülés által elérni óhajtott közös erőveli 

működés mely célra és mimódon terveztetik kizsákmányoltatni, — a 3. szám 

szerént a társulat kerületének meghatározása s az arányosítás ellen felszólalt, 

és a város érdeke megóvása tekintetéből egyezkedésbe kivánt bocsátkozni, ez 

azonban nem sikerülvén, már 1856-ik évi szeptember havában a fennállott 

Helytartósághoz, mint a melynek részéről, daczára annak, hogy a társulatba 

álló felek által közösen elfogadott s aláirt szerződés, mely pedig a társulat 

létrejövésének alapfeltétele, nem létezett, — a társulat már fennállónak el-

ismertetett, és Szeged város abba tartozónak kimondatott, — sérelmei előter-

jesztése mellett folyamodott, hogy a város a reá is kiterjesztett társulati köte-

lék alól mentessék fel, vagy legalább igazságosabb arányosítás eszközöltessék, 

és a tiszaparti töltések legveszélyesebb része elég biztonságot nyújtó állapotba 

helyeztessék. 

Jóllehet a város ezen kérelmének első pontjára, az 1856-ik évi október 

5-ikén Szegeden, gr. Szapáry József elnöklete alatt, 4. sz. szerént tartott 

bizottmányi tárgyalás nyomán 5. szám szerént az mondatott ki a cs. kir. 

Helytartóság által, hogy miután a csakugyan helytelennek bizonyult arányosí-

tás kiigazításának mielőbbi eszközlése az érdekeltek e részbeni közmegegye-

zése által kilátásba helyeztetett, és ezzel Szeged város sérelmeinek legkiválóbb 

része barátságos uton kiegyenlítve leendvén, az a társulatba való belépéstől 

előreláthatólag továbbra vonakodni nem fog, és igy most már, akkorra a társulatba 

tartozónak tekintetik; ezen felsőbbi elhatározás alapján Szeged város a társulat 

kötelékébe feltétlenül tartozónak mégis egyátalában nem tarthatott már csak 

azért sem, mert mint később kitűnt, a sérelmes arányosítás kiigazítása, mely-

hez pedig Szeged város társulatba tartozása köttetett, eszközölve és igy sérelme 
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főpontja elenyésztetve nem lőn. De Szeged város maga sem tekintette 

magát, daczára az imént érintett és pedig feltételes Helytartósági intézménynek, 

a társulatba tartozónak, mert község-választmánya a helytartóság ezen sérel-

mes határozata ellen a cs. kir. belügyminisztériumhoz 6. szám szerént (üstént 

felfolyamodott, s kérte magát a társulati kötelék alól felmenteni, annál is in-

kább, mert miután az algyői uradalom a már 1836-ik évben létezett, és Szeged 

város biztonságára elegendő volt töltések örökidőre való fenntartására ma-

gát szerződésileg kötelezte, Szeged városnak kiszárítandó ártere talpalatnyi 

sincsen. 

Ezen felfolyamodás — időközben az 1856. évi október 9-én kibocsátott 

tiszaszabályozási rendelet, mely által a tiszaszabályozásra nézve az előbbinek 

megszüntetése mellett* egész uj állapot hozatott be, lépvén életbe — elintézet-

lenül oly utasítással küldetett vissza (7. szám), hogy a város kivánatát most 

már az építészeti kerülete alakításánál igyekezzék érvényesíteni. 

Nem volt tehát Szeged sz. kir. város a Tisza jobbparti szabályozási külön 

társulatnak az 1856-ik évi október 9-én kelt legfelsőbb tiszaszabályozási rende-

let hatályba lépte előtt tagja, mert : 

a társulat 1855-ik évben, az 1850 ik évi junius 16-iki császári rendelet 

hatályban léte ideje alatt keletkezvén, azon rendelet 11-ik §-sa szerént a társu-

latbai alakulhatásra nélkülözhetetlen szerződés Szeged város részéről el nem 

fogadtatott, mert: 

a társulatba való, e körülmény daczára is felsőbb hatóságilag, bár feltétel-

hez kötötten, kimondott tartozandósága közbevetett fel folyamodása miatt jog-

erőre nem emelkedhetett. 

De nem tartozott, nem tartozhatott Szeged város a Tisza jobbparii, 

Percsóra-Szegedinek nevezett szabályozó társulatba az 1856-ik évi október 9-iki 

nyilt parancs életbelépte után sem, mert: 

ezen rendelet s különös annak bevezető szakaszában kimondatván, hogy a 

tiszaszabályozásra nézve korábban fennállott rendeletek megszüntetnek, a 

társulatnak ezen ujabb szabályok szerint kell vala alakitatnia. 

A hivatkozott rendelet szelleme s egész tartalmából, de különösen 11. és 

53-ik §§ saiból kétségbe vonhatlanul kitetszik, hogy a czél, mely azon rendelet 

szerint foganatosítandó eljárás utján eléretni szándékoltatott, nem más, mint uj 

védmüvek létesítése által az árterek kiszárítása s mivelhetővé tétele volt. 

A rendelet 20-ik §-sa tehát : mely szerint egy építészeti járásban fekvő 

földek valamennyi birtokosai egy egyletet képeznek, oly értelemben veendő és 

vehető csupán, hogy azon birtokosok, kiknek az építészeti járásban fekvő viz-

járta földjei uj gátok létesítése által ánnentesitetnek, s tétetnek mivelhetőkké, 
kötelezett tagjai az illető egyleteknek. 

Szeged város egész határa a már 1836-ik évben részint önköltségén s 

erejével, részint az algyői uradalom által, s ezzel közösen létesített baktó-vesz-

szős-szomolya-sövénvház-vadkerti töltések által ármentesitetvén, 1857-ik évben, 

midőn a többször érintett rendelet életbe léptetve lőn, és amidőn az építészeti 

egyleteknek a rendelethez képest kelleték vala alakitatniok, árvíz ellen biztosítva, 

mivelhetővé téve volt. 



112 

Nem volt tehát'szüksége Szegeti városnak földjei mivelhetővé tétele vé-

gett uj védmüvek létesítésére, mert kiszárítandó ártérrel a Tisza jobbpartján 

nem birt, és igy nem esett azon birtokosok sorába, kiknek vizjárta földjeik lé-

vén, s azok kiszárítása, mivelhetővé tételére uj védgátak építése szügségeltet-

vén, a létesített építészeti azon egyleteknek, melyek kerületében birtokuk fek-

szik, tagjai lenni az idézett §. értelménél fogva kötelezettek. 

De ha a 20-ik §. a pátens világos ezélzata ellenére ugy vétetnék is, hogy 

a már vízmentesített árterek birtokosai is, azon építészeti egyletnek, melynek 

kerületében birtokuk létezik, kötelezett tagjai volnának, Szeged város még sem 

tartozhatik a Tisza jobbparti Pecsóra-Szegedi társulatba ; mert közte, és az 

algyői uradalom közt 1836-ik évben 8-ik szám szerint oly szerződés jött létre, 

melynél fogva utóbbi Szeged város birtoka védelmére is szolgált összes tölté-

seit, a Baktótól kezdve Tápén keresztül Vesszősig épített városi töltéseknek az 

uradalom szomolyai töltéseivel a város részéről lett összeköttetése folytán — 

örök időkre fentartani magát kötelezte. 

Ezen egyeszség által Szeged városnak töltésezési viszonya az algyői ura-

dalommal mint hasonérdekü birtokossal végleg meglévén állapítva, miután nem 

tagadható tény, hogy a város a Vesszőstől Szomolyáig emelt összekötő töltést 

a hivatkozott egyezséghez képest megkészítette, kétségbevonhatatlan az is, hogy 

a szerződött algyői uradalom, az egyezségből kifolyó elvállalt kötelezettségét 

teljesíteni szintén tartozik. 

E szerint pedig Szeged város, földjei elöntetése ellen a már 1823-ik évben 

fennállott, illetve készített töltések által, és pedig a szomolya-algyői, ugy 

algyő-Sövényház-vadkerti oldalról, az uradalom Szeged-tápéi oldalról pedig a vá-

ros által minden körülmények közt fentartandó volt töltésekkel biztosítva lévén, 

miután Szeged varos tiszai töltéseit tényleg fentartotta s fentartandja, tul felől az 

algyői uradalom saját töltéseit fentartani, és a szükséges javításokkal ellátni a. 

város irányában kötelezve van ; következik, hogy a város a tiszai szabályok 

rendeletei alá nem vonattathatik, és pedig annálinkább nem, mivel a tiszasza-

bályozási ügyben fennálló törvények és rendeletek csak oly birtokok kiszárítá-

sára nézve bírhatnak hatálylyal, melyek tekintetében a tulajdonosok egyináshozi 

viszonylatai korában létrejött, foganatba vett, és ép ennél fogva nem is érvény-

telenitethetett egyezség vagy szerződések által nem szabályozvák. 

Ezen körülmények ösztönzék, ezen indokok vezérlék Szeged város ható-

ságát 1857-ik évtől kezdve 1861-ik év végéig követett s következetesen szem 

előtt tartott azon alap-eljárásában, mely szerint a társulatba beállott egy-

némely birtokosok önzésteljes érdekében, Szeged városnak a társulatba kényszerí-

tésére az igazság nyilt elnyomásával is irányzott kísérletek s elég sajnos ! ha-

tósági intézkedések ellen közbevetett 9., 10. 11-ik szám alatti felfolyamodásai, 

és legutóbb 1860-ik évben ő cs. s apostoli kir. Felségéhez intézett kérelmében, 

első vonalban mindig a társulati kötelékbe követelt nemtartozósága elismeré-

seért folyamodott, s az ellenkező végérvényesen még kimondva nem lévén, ma-

gát a társulatba sem önként belépett-, sem bekényszeritettnek — szóval, a 

társulat tagjának soha nem tartotta. 

Azon következtetésnek, mintha Szeged város a létezett megyei hatóság, cs. 
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delet végrehajtására intézve, az építészeti kerületek az arányositási kulcs alkal-

mazásba vétele megállapítására irányult időközbeni rendeletei ellen szintén fel-

folyamodással, s azok megdöntésére elfogulatlan bírálat utján ellensulyozhatat-

lanoknak bizonyulni kellő érvekkel élvén ; — mintha időközben, s különösen 

1858-ik évben a társulati vizszerkezetbe eső töltések helyreállítására fizetést 

teljesítvén — ezen cselekménye által a társulati kötelékben létét beismerte 

volna, - helyt fognia egyáltalában s annálinkább nem lehet, mert noha mind 

az építészeti kerület kiterjedésének meghatározása, mind az arányositási kulcs 

megállapítása helyesen csak az első, és fő, azon kérdésnek : váljon Szeged vá-

ros a társulatba tartozik-e vagy sem ? végérvényes eldöntése után válhatott 

volna reá nézve kötelezővé ; mindazonáltal érdekében volt a későbbi intéz-

kedések ellen is sérelmei orvoslását keresni, s kérni azért, nehogy ezen másod-

rendű kérdések egyik másik elintézésének jogerejűvé váltából alapkérése ervei 

gyengítésére, sérelme halmozásával következtetés vonathassák ; és mivel : 

a jelzett fizetésnek a hatalom parancsszavára, óvással történt teljesitese-

kor a lefizetett összeg visszakövetelhetési jogát nyiltan, világosan es hataro-

zottan fentartotta. 

Végre, habár a provisorias tanács működésének második évében, az előbb 

szem előtt tartani s követni látszott azon körülménynek, mely szerint Szeged 

város magát a Tisza jobbpartr társulatba tartozónak nem ismerte, - mellő-

zésével a társulat működésébe fentartás nélkül befolyt, fizetéseket teljesített, sőt 

az érdekeltek egy része töltésezési illetékének lerovása czéljából az inseges 

alapból felvenni, társulatikig elhatározott roppant összegű kölcsönben részt-

vett és magát a társulat intézkedéseinek alávetette ; nem következik, és nem 

következtethetik, hogy Szeged város a társulatnak jogszerüleg tagjáva valt 

volna. 

Mert eltekintve attól, a hogy alkotmányos köztörvényhatósága 1861-ik év-

ben, működése megszüntetését megelőzte utolsó, október 30-ikán tartott köz-

gyűlésében, 12-ik szám szerint a multakból merített szomorú tapasztalás foly-

tán tartva attól, hogy a város vagyon kezelésére hivatva .leendő hatósági uj 

közegek sáfárkodása olyanná fajulhat, mely a város és-közönség minden eset-

ben megóvandó érdekével homlokegyenest ellenkezik, a hatóság tagjait a varos 

vagyona kezeléseért személyük és vagyonukkal felelősekkétéve, kimondotta, hogy 

a működésbe lépendő hatóság intézkedéseit a város és közönségére nézve jogha-

tályunknak nem tekinti, nem ismeri, és igy ezen határozatna fogva, mely 

sem a városi köztörvényhatóság, sem az országos kormányszékek al al meg 

nem másitatott, el nem töröltetett, az ideiglenes tanács eljárásából, tetteiből a 

város irányában következtetést vonni jogszerüleg népi lehet, miután egyreszrol 

a társulati, mint társulati töltések fentartás s kiépítésére tett fizeteseke a fe-

lettes hatóság határozott parancs s végrehajtássali fenyegetéssel párosult ero-

szakolása (13-ik szám) folytán teljesítette ; - másrészt a tiszaszabalyozas, mint 

a városi vagyon kezelésébe mélyen beható ügyben intézkedeseire uezve ata já-

ban, azok érvényességéhez a felettes hatóság szabály szerint s nélkülözhetet-

lenül megkívántatott helybenhagyása kieszközlését mellőzte ; - önhatalmúlag 
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foganatosított eljárásának és a kérdéses szabályozó-társulat irányábani magá-

tartásának jogszerű hatálya és következései nincsenek s nem lehetnek. 

Ezeknél fogva teljes joggal mondotta ki Szeged sz.kir. város köztörvény-

hatósága, hogy a város a Tisza jobbpartján semmiféle szabályozási társulatba 

nem tartozik, és ezen kijelentésének helyességét és alaposságát a fentebb elő-

adottakon tul indokolják még az e részt a m. kir. közmunka és közlekedési 

minisztériumhoz intézett felterjesztésében felsorolt körülmények, de különösen és 

kiválólag azon tényleges helyzet, melybe Szeged város sodortatott, s mely sze-

rint a társulat működése a város biztonságára nézve egyátaljában semmi ga-

rantiát nyújtani képes nem lévén, Szeged város amellett, hogy a társulat czél-

jaira eddigelő már százezreket haladó összegben megzsaroltatott, önbiztonságáról 

és védelméről mégis önmaga gondoskodni kénytelen. 

Kelt Szegeden, 1868-ik évi május hó 20-án. Szluha Gáspár s. k., ta-

nácsnok. Lengyel József s. k., tanácsnok. Mészáros György s. k., főjegyző. 

Viday Károly s. k., főügyész. Nováky György s. A-., főmérnök. 



A sövényháza-szegedi ármentesitő társulat 

ALAPSZABÁLYAI. 

A társulat czime : »A sövényháza-szegedi ármentesitő társulat«; ezen 

czimet használja hivatalos pecsétjében is. 

Székhelye: Szeged. 

2. §• 

A társulat czélja: a Tisza folyó jobb partján fekvő Sövényháza, Sándor-

falva, Algyő, Tápé, Szeged és Dorosma határaiban levő, a sövényháza-szegedi 

ármentesitő társulat kötelékébe tartozó s már védgátakkal körülvett ártéri 

földeket a Tisza folvó áradásai s a belvizek esetleges rombolása ellen biztosítani; 

kivételével a szegedi körtöltésen belül fekvő s az által védett területeknek, 

amelyek a társulat kötelékébe nem tartoznak. 

3. §• 

A társulat tagjai mindazok, kik a föntjelölt határakban ingatlan ártéri 

birtokkal birnak s a társulat kötelékébe törvényszerű ártérfejlesztés utján bevo-

nattak, vagy jövőre esetleg be fognak vonatni. 

4. §. 

A társulát ügyeit intézi: 

a) a közgyűlés, 

b) a választmány, 

c) az elnökség, 

d) a tisztviselői személyzet. 

5. §. 

A közgyűlésnek tagjai az érdekelt ártéri birtokosok, vagy ezeknek köz-

gyűlés előtt igazolt meghatalmazottjai. 

6. §• 

A közgyűlés érvényes határozatokat csak ugy hozhat, ha jelenlevő tagjai 

által a szabályozási, illetőleg árterületnek több mint felerésze képviselve van, 

amennyiben pedig a közgyűlésen az árterület fele képviselve nem lenne, az 
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elnök által egy ujabbi közgyűlés 14 nap múlva hívandó egybe, amelyen már 

a jelenlevők érvényesen határoznak. 

A társulat föloszlásának kimondásához azonban a társulati összes érde-

keltek szavazatának kétharmada szükséges. 

A társulat f'öloszlását kimondó határozat csak a közmunka- és közleke-

dési m. kir. miniszter jóváhagyásával válik jogerejüvé. 

Közgyűlés minden évben rendszerint egyszer tarlatik, és pedig minden év 

szeptember havának első felében, de az elnök állal, valamint a választmány 

indítványára rendkívüli is egybehivatik ; az ártéri birtok egytized részét képviselő 

tagok Írásbeli fölszólitására pedig az elnök a rendkívüli közgyűlést egybehívni 

köteles. 

8- §. 

A közgyűlés mindenkor a társulat székhelyére, Szegedre hívandó össze. 

9. §. 

A közgyűlés összehívását az elnök, a közgyűlés határnapját megelőzőleg 

8 nappal előbb postai úton szétküldendő meghívó levelekkel eszközlendi, és hogy 

a meghívás pontosan eszközöltethessék, kötelességévé tétetik minden birtokos-

nak maga vagy megbízottja lakását az utolsó posta följegyzésével, valamint 

minden előforduló birtokváltozásokat az ártéri birtokok nyilvántartása végett a 

társulati igazgatónál bejelenteni. 

Akik maguk vagy megbízottjaik lakását s az illető posta czimét a társu-

lati hivatalnál külön be nem jelentik, azok nevei együttes kimutatásba foglalva 

azon község vagy város elöljáróságával, melyeknek területén az illető ártéri bir-

tokok feküsznek, fognak közöltetni a közgyűlésre szóló meghívás szabályszerű 

közhírré tétele végett. Ezen fölül egy Szegeden megjelenő napilap utján a köz-

gyűlés határnapja és a fölveendő tárgyak sorozata rendszerint közhirré teendő. 

A meghívó levelekben a közgyűlés tárgyai mindenkor kijelölendők. 

10. §. 

A közgyűlés határozatait szavazattöbbséggel alkotja. 

A közgyűlésen minden 1000 frt értékemelkedés tulajdonosa egy szavazat-

tal bír, az 1000 írt értékemelkedésnél többet képviselő ártérbirtokosok, vagy 

teljhatalmú megbízottjaik pedig annyi szavazattal birnak, ahány 1000 frt érték-

emelkedésnek tulajdonosai. A társulat teherviselési kivetéseinél a kataszteri 

tiszta jövedelem szolgálván alapul, (a nméltóságu közmunka- és közlekedési 

miniszter urnák 1884. évi november hó 10-ik napjáról 41,059. sz. a. kibocsáj-

tott rendeletével jóváhagyva) ugyancsak a kataszteri tiszta jövedelem aránya 

vétetik alapul a képviseltetés tekintetében az értékemelkedés kiszámítására és 

meghatározására nézve is. 

Ehhez képest kimondatik, hogy az 1830. évi árvizszin alatt fekvő árterü-

leteken 600 frt, az ezen niveaun felül eső árterületeken pedig 2400 frt katasz-



teri tiszta jövedelem felel meg 1000 frt értékemelkedésnek. (Ezen arány van 

megállapítva az 1884. évi XIV. t.-cz. 15. §-a alapján a két vizszin között fekvő 

árterületek teherviselésére nézve.) 

A 9. §. értelmében kellően igazolt társulati tagoknak, kik önálló szavazat-

tal bírnak, valamint a csoportosult kisebb birtokosok képviselőinek a közgyű-

lésen használandó szavazat-jegyek a meghívóval küldetnek meg, melyeknek első 

lapján az érdekelt társulati tagnak, vagy rendszerinti meghatalmazottjának neve 

és szavazatainak száma tisztán kiírandó, túlsó lapján pedig, ha a tulajdonos 

vagy rendszerinti meghatalmazottja a közgyűlésen személyesen részt nem vehetne, 

két, tanú aláírása mellett kijelölendő azon egyén, ki által magát képviseltetni 

kívánja. 

A társulati hivatal gondoskodik, hogy a kataszteri tiszta jövedelmet 

kitüntető kimutatások minden községre nézve külön-külön összeállitassanak és 

az illető község elöljáróságának minden évben a közgyűlést legalább egy hóval 

megelőző időben megküldessenek. 

1 1 . §• 

A közgyűlésen rendszerint csak a meghívóban kijelölt ügyek vétethetnek 

tárgyalás alá, önálló indítványok Írásban a közgyűlést megelőzőleg 20 nappal 

adandók be az elnöknek, hogy azok a meghívókba fölvehetők legyenek. 

A közgyűlésben tett önálló indítvány, mely tárgyalásra kitűzve nem volt, 

rendszerint a legközelebb következő gyűlésben lesz tárgyalás alá veendő ; kivé-

telt képeznek azonban oly esetek, melyek az ügy sürgős természeténél fogva 

rendkívüli és azonnali intézkedést igényelnek. 

Rendes viszonyok közt a meghívóban föl nem vett indítvány a közgyű-

lésen nem tárgyaltathatik. 

1 2 . §• 

A közgyűlés hatásköréhez tartoznak : 

a) a tárgyalási napirend megállapítása és a jegyzőkönyv hitelesítése iránti 

intézkedés ; 

b) a szabályozási tervek készítésének elrendelése ; 

c) az évi költségelőirányzat és társulati kiadások födözési módjának a 

választmány javaslata alapján való megállapítása. Ez utóbbi határozatok a 

megelőző év október hó 15-ig az illetékes kir. folyammérnöki hivatal utján 

jóváhagyás végett a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszterhez fölter-

jesztendők; 

d) a lefolyt évi számadásoknak társulati, de nem választmányi tagok 

által leendő átvizsgálását elrendelni, a számadások fölött határozni, illetve a 

fölmentvényt megadni, a közgyűlés kiküldöttjei által megvizsgált évi számadá-

sokat másolatban és az okmányok mellékelése nélkül a közmunka- és közle-

kedési m. kir. miniszterhez fölterjeszteni; 

e) a választmány vagy egyes társulati tagok által a 11. §-ban megjelölt 

módon előterjesztendő indítvány, ügyviteli rendelkezések fölötti tanácskozás és 

határozathozatal; 
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f) a társulati alapszabályoknak megállapítása vagy módositása; az e 

tekintetben hozott határozatok azonban az alapszabályokkal együtt jóváhagyás 

végett a közmunka- és közlekedési m. kir. miniszterhez fölterjesztendők ; 

g) az elnök- és alelnök átalános, a választmánynak egyszerű szavazat-

többséggel három évre való megválasztása, a tisztviselők, szolgaszemélyzet, 

nemkülönben a gátőrök létszámának és díjazásának meghatározása, úgyszintén 

a választmány és a tisztviselők hatáskörének és azok egymáshozi viszonyainak 

megállapítása; 

h) rendkívül javadalmazások vagy tiszteletdijak adományozása ; 

i) kölcsönök és tartalék-alap fölötti intézkedés ; 

k) teljesiti az ártérfejlesztés és osztályozás körül mindazon teendőket, 

melyeket az 1884. évi XIV. t.-cz. 12., 13., 14., 15 , 16. és 17. §-aiban reá 

ruház; 

l) elrendeli a fegyelmi eljárást a társulat tisztviselői ellen, illetőleg föl-

függeszti azokat; 

m) megválasztja a tiszavölgyi társulat közgyűlésére a társulat képviselőjét: 

n) teljesiti mindazt, amit a törvény és a miniszteri rendeletek reá 

ruháznak. 

13. §. 

A választmány áll az elnökből és 8 választmányi tagból, kiket a köz-

gyűlés a társulati tagok vagy meghatalmazottjaik sorából három évre választ. 

Érvényes határozathozatalra az elnökkel együtt 5 tagnak jelenléte szükséges. 

Szavazatok egyenlősége esetében az elnök dönt. 

Az elnök akadályoztatása esetén a megjelentek maguk közül választanak 

elnököt. 

14. §. 

A választmány végrehajtja a közgyűlés határozatait, s mindazon társulati 

ügyekben, melyek a közgyűlésnek, föntartva nincsenek, saját hatáskörében 

intézkedik, nevezetesen: 

a) a választmány társulati igazgatás élén áll, s mint ilyennek az összes 

társulati tisztviselők alá vannak rendelve ; megválasztja a társulat összes tiszt-

viselőit, ellenőrzi azok működését, főleg a társulati pénztár kellő kezelését, 

átvizsgálja a társulat könyveit, iratait és pénztárát; 

b) a közgyűlési kiküldöttek által megvizsgált évi számadásokat jelentése 

kiséretében a közgyűlés elé terjeszti ; 

c) átvizsgálja az igazgató által készített költségvetési előirányzat tervezetét, 

azt a közgyűlésnek határozathozatal végett észrevételeivel beterjeszti s a köz-

gyűlés által megállapított összegnek az egyes érdekelt tagokra leendő kivetése 

és beszedése iránt intézkedik ; 

d) javaslatot tesz mindazon ügyekben, melyeknek tárgyalása a közgyű-

lésnek fönntartva van; 

e) őrködik a társulat vagyona fölött és azt nyilvántartja ; 

f) gondoskodik a társulati kölcsön nyilvántartásáról; 
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g) intézked k árvédelmi tartalékalapnak a társulat többi pénzeitől elkülöní-

tett kezelés és gyümölcsöztetése iránt oly módon, hogy az rögtön folyósítható 

legyen ; 

h) a tartalékalap mértföldenkint 10,000 forintban, 34,222 klmtr. = 4.1795 

mértföld = 44,487 frt 50 kr, kerek számban 45,000 frtban állapittatik meg. 

A tartalékalapra évenként 5000 frt vétetik, föl, mely az évi költségvetés-

ben előirányozva lesz mindaddig, mig a tartalékalap 45,000 frtra kiegészítve 

nem lesz. 

Az évi háztartás netáni cselekvő többlete szintén mindig a tartalékalap 

gyarapítására fordítandó. 

Ezen alap kamatai az évi költségvetésben mint rendes bevételek fölveendők ; 

i) az ártérfejleszlés és osztályozás iránt az 1884. évi XIV. t.-cz. 12., 13., 

14., 15., 16. és 17. § ai értelmében eljár ; 

j) engedélyezni az esetleg előforduló, a költségvetésben föl nem vett, de 

annak keretében az egyensúly megzavarása nélkül megtakarítás vagy esetleg 

átutalás utján is födözhető kiadásokat ; 

k) intézkedik a közgyűlés által elrendelt munkálatok végrehajtásának rész-

letei iránt ; 

l) köti a szerződéseket a közgyűlés által megállapított költségveté s határai 

közt; 

in) elrendelheti a fegyelmi eljárást a társulati tisztviselők ellen; 

n) fegyelmi eljárás alá vont társulati tiszviselőket állásaiktól fölfüggeszt-

heti és ugy ezeknek, valamint a közlekedési miniszter és a közgyűlés által föl-

függesztett tiszviselőknek helyettesítéséről gondoskodik ; 

o) végre teljesiti mindazt, amit az 1871. évi XXXIX. t.-cz., az 1879. évi 

XXXIV. t.-cz., az 1884. évi XIV. t.-cz., a kormány rendeletei és a közgyűlés 

egyes határozatai reá ruháznak. 

A választmány kötelességének pontos teljesitéseért annak tagjai felelősek. 

15. §. 

Választmányi ülés rendszerint minden évnegyedben, de a szükséghez 

képest az igazgató vagy bármelyik társulati tag fölhívására, ha azt az elnök 

indokoltnak találja, gyakrabban is tartandó. 

Az ülés székhelye Szeged. 

16. §. 

Ugy a rendes, mint a renkivüli közgyűlések jegyzőkönyvei, valamint 

minden válaszmányi ülésnek jegyzőkönyve a gyűlés napjától számítandó 14 napi 

záros határidő alatt egy példányban az illetékes, törvényhatóságnak, egy pél-

dányban pedig az illetékes kir. folyammérnöki hivatalnak a közmunka- és köz-

lekedésügyi miniszterhez leendő fölterjesztés végett bemutatandó. 

17. §. 

Az elnök: 

a) a társulatot ugy hatóságok, mint magánosok irányában képviseli; 
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b) elnököl a közgyűlés és választmányi üléseken, akadályoztatása esetében 

az alelnök által helyettesittetik. Mindkettőnek akadályoztatása esetében pedig 

ugy a közgyűlés, mint a választmányi ülés saját kebeléből választ elnököt; 

c) egybehívja a közgyűlést és választmányi üléseket és kijelöli azok 

tárgyait; 

d) felügyel a határozatok pontos végrehajtására ; 

e) teljesiti általában mindazt, amit a törvények és fönnálló rendeletek 

reá ruháznak; 

/ ) intézkedik a közgyűlés és választmányi ülés jegyzőkönyveinek vezetéséről; 

g) az alelnök az elnököt akadályoztatása esetében minden teendőiben 

helyettesíti ; 

h) a társulati pénztárt maga mellé veendő két választmányi taggal legalább 

évnegyedenként egyszer meglepetés utján megvizsgálja ; 

i) a költségvetésben előirányzott, illetve a választmány által engedélyezett 

(14. §. j) pont) összeg erejéig a társulati pénztárt illető bevételeket és kiadásokat. 

Az erről szóló okmányok az utalványozás érvényessége végett az igazgató, vagy 

esetleg kiküldött bizottmány által igazolandók, átvizsgálandók és az ellenőr 

által számfejtendők. 

18. §• 
A társulat tisztviselői: 

a) igazgató-mérnök, 

b) pénztárnok, 

c) pénztári ellenőr-szertárnok. 

A társulati hivatalhoz egy hivatalszolga alkalmazandó. 

19. §. . • 

A társulati tisztviselők illetményei: 

Az igazgató-mérnök illetménye évi 2000 frt fizetés és 400 frt uti átalány ; 

mely utóbbiból födözi a társulat érdekében teljesítendő összes utazásait. 

A pénztárnok fizetése 1400 frt. 

A pénztári ellenőr fizetése 800 frt. 

A pénztárt kezelő tisztviselők egy évi fizetésüknek megfelelő biztosítékot 

tartoznak letenni. 

Ezen biztosíték ingatlanokra való befáblázás által is nyújtható, melynek 

el- vagy el nem fogadása iránt a választmány határoz. 

20. §. 

A társulat tisztviselői a választmány által élethossziglan választatnak. 

Elbocsájthatók rendszerint fegyelmi eljárás vagy bűnvádi elitélés alapján. 

Jogában áll azonban a társulati elnöknek, ha ebben a társulati választmány 

az összes tagok kétharmadrésze hozzájárulásával alkotott határozatával támo-

gattatik, a szolgálati viszonyt egy évi fölmondás utján bármikor megszüntetni. 

21. §• 
Az igazgató-mérnök a társulati igazgatást vezeti és utasításait a választ-

mánytól, illetőleg annak együtt nem léte esetén az elnöktől veszi. 



Az igazgató a társulati hivatal főnöke s a többi tisztviselők utasitásait 

követni tartoznak. 

Az igazgató-mérnök a közgyűlés és választmány határozatainak első 

végrehajtója ; 

a) vezeti a társulat összes gazdasági ügyeit és végzi a társulat műszaki 

teendőit ; 

b) felügyel a társulati védtöltések és mindennemű építmények jókarbani 

íöntartása és kiigazítása körül mindennemű munkálatok helyes teljesítésére, 

az ültetvények föntartása- és őrizetére és főfelügyelője a társulat összes 

vagyonának. 

A társulati elnök esetenkénti hozzájárulása mellett: 

c) szerződteti a gátőröket a gátvédelmi szabályzatban megállapított számban 

és engedélyezett fizetéssel, azokra felügyel, ellátja őket a szükséges utasításokkal, 

gyakorolja irányukban a fegyelmet, engedetlenség esetén azokat ugyancsak az 

elnök hozzájárulása melleit fölfüggeszti és mások által helyettesíti ; 

d) felügyel az ártéri telekkönyvnek a pénztárnok általi vezetésére, melyben 

a társulati tagok névsora és az ártéri birtokterületnek folytonos nyilvántartása 

végett minden bejelentett birtokváltozás pontosan bejegyeztetik; 

e) beszerezi a szükséges védelmi anyagszereket és szerszámokat a választ-

mánytól, illetve az elnöktől esetről-esetre nyerendő fölhatalmazás alapján ; 

f ) végrehajtja mindazon intézkedéseket, melyek a védgátak föntartása 

tekintetéből az 1871. évi XXXIX. és XL. t.-cz. értelmében, a társulati alap-

és gálvédelmi szabályokban, a közgyűlés és választmány határozataiban és az 

elnökség utasításaiban foglaltatnak ; 

g) köteles az 1871. évi XL. t.-cz. értelmében kiállítandó munkaerőnek 

árvízveszély esetére czélszerü alkalmazása iránt intézkedni, s erről az illető 

községi elöljáróságot minden év deczember 30-ig értesíteni (1884. évi XIVL 

t.-cz. 34. §-a); 

h) árviz beálltával a védekezési intézkedéseket vezetni, s ezen intézke-

désekért a felelősség őtet terheli; 

i) elkészíti és a választmánynak átvizsgálás végett-bemutatja a közgyűlés 

elé terjesztendő évi költségelőirányzat tervezetét; 

j ) fölvilágosítást ad a netalán azt kivánó egyes érdekelteknek a társulati 

ügyek állásáról és a számadások, könyvek, műszaki tervek és költségvetésekre 

nézve, az azokbani betekintést megengedi; tartozik jelen lenni a közgyűlésen 

és választmányi üléseken, a netalán szükséges felvilágosítások megadása végett; 

k) az igazgató felügyeli és őrzi a társulat irattárát rendes mutató-könyv 

vezetése mellett; 

/) teljesiti mindazt, mire a közgyűlés, a választmány vagy az elnök által 

megbizatik; 

ni) társulati igazgató-mérnöknek csak az választható, ki mérnöki oklevéllel 

bir és vízszabályozási vagy ármentesitési építkezéseknél töltött két évi gyakor-

latot igazol; 

15 



22. §. 

Á társulati pénztárnok: 

a) kezeli a társulat pénztárát; 

b) vezeti a társulati számadásokat és az összes könyvelést; 

c) teljesiti külön utalványozás nélkül az alapszabályokban megállapított 

tiszti és szolgai járandóságok havonként történendő kifizetését. 

Az egyszer s mindenkorra meg nem állapított fizetéseket pedig esetről-

esetre az elnök utalványozása alapján teljesiti; 

d) mint jegyző vezeti ugy a közgyűlés mint a választmány jegyzőkönyveit; 

é) az ártéri telekkönyvben a birtokváltozásokat az igazgatótól nyerendő 

utasítások szerint nyilvántartja, s évenként az egyénenkénti kivetést ugyancsak 

az igazgatóval egyetértőleg foganatosítja ; 

f ) a társulati szertárt ellenőrzi. 

23. §. 

A pénztári ellenőr-szertárnok: 

a) mint ellenőr számvizsgál minden okmányt, mely a pénztárhoz ki- vagy 

beutalványozás czéljából benyujtatik ; 

b) a pénztár egyik kulcsa őrzése alatt állván, a pénztár csakis személyes 

jelenlétében nyitható föl; ellenőrzi a pénztárt s a bevételi, valamint a kiadási 

naplót a pénztárnokkal együtt vezeti s azokat aláírja; 

c) számbaveszi és nyilvántartja az igazgató-mérnök utasítása szerint a 

társulat összes ingóságait, s a társulati pénztárnok közbejövetelével azokról 

évenként leltárt készit; 

d) a társulat igtató-könyvét kezeli és az irodai munkálatokat teljesíti; 

az igazgató-mérnök rendelkezése alatt áll. 

24. §. 

A gátőrökről és a védgátak körüli eljárásról a társulat külön alkotott 

gátvédelmi szabályzata intézkedik. 

Szegeden, 1885. évi október hó 22-én. 

Kállai) Jllbert s. k., 

kormánybiztos. 

39,663. sz. 
Jóváhagyom! 

Budapesten, 1895. évi október 28-án. 

A m i n i s z t e r h e l y e t t : 

Baross s. h., 
államtitkár. 



A sövényháza-szegedi ármentesitő társulat nyugdíj-intézményének 

alapszabályai. 

I . Nyugdíjalap. 

1. §• 

A sövényháza-szegedi ármentesitő-társulat állandóan alkalmazott s végle-

gesített tisztviselői és szolgái számára nyugdij-intézményt létesit, oly czélból, 

hogy munkaképtelenség esetén őket magukat, elhalálozásuk esetére özvegyeiket 

és árváikat ellátásban részesítse. 

A nyugdij-intézménybe való belépés minden szabályosan véglegesített 

társulati alkalmazottra kötelező. 

2. §. 

A nyugdijalap következőleg állíttatik elő: 

1. A társulat a nyugdijalaphoz egyelőre 5000 frt, azaz ötezer forintnyi 

adománynyal járul, melynek fedezéséről 1894. évi költségvetése keretében gon-

doskodik. 

2. A társulat a nyugdíj-intézmény részeseinek a nyugdij-kiszabás alapjául 

szolgáló illetményei után 15 évig évi 7%-ot fizet be állandóan saját pénztá-

rából a nyugdijalapra. 

3. A nyugdij-intézmény részesei a nyugdij-kiszabásnál alapul szolgáló 

illetmények 2%-át fizetik be folytonosan és illetőleg a teljes nyugdij-igény 

megszerzésének évéig és e hozzájárulást a társulat az illetmények kiszolgál-

tatásánál havonkint levonja a nyugdijalap javára. 

4. Esetleges fizetés-javitásoknál a nyugdij-intézeti részes egy éven át 

20°/o-át fizeti be a nyugdijalapra azon összegnek, melylyel a nyugdíj kiszabá-

sánál alapul szolgáló illetménye emeltetett, ezenfelül a 2%-os évi befizetéseket 

is teljesíteni köteles. 

5. Ujonan alkalmazott tisztviselők és szolgák a? alkalmazás első évében 

a nyugdíj kiszabás alapjául szolgáló évi javadalmazásuknak 20%-át fizetik be a 

nyugdíjalapra, ezen tul a 2%-os évi befizetéseket is tartoznak teljesíteni. 

6. A már alkalmazásban levő tisztviselők és szolgák akkor, midőn a 

nyugdíj intézménybe felvétetnek, alkalmaztatásuk első évében élvezett fizetésük 

20%-át és azóta eltöltött szolgálati éveik alatt élvezett évi fizetésük 2-2%-á t 

fizetik a nyugdijalapra és e pótfizetések az illető tisztviselő kérelmére olykép 

15* 
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róhatók le, hogy azok a nyugdij -intézménybe való felvételtől számított öt évre 

egyenlően oszoljanak el. 

3. §• 

Ha egy-egy évben a folyóvá teendő nyugdij-illetmények fedezésére az 

alap évi kamatai és az abba évenkint befolyó összegek elegendők nem lennének, 

a társulat közgyűlése a meglévő és a költségvetés által igénybe nem vett 

pénzeiből kamat nélküli kölcsönt utalványoz a nyugdijalapnak, mely azonban 

legfölebb 10 év alatt visszafizetendő. 

Ha a nyugdijalap annyira növekszik, hogy a 2. §. 2. pontjában körülirt 

járulékok kirovása nélkül is képes a nyugdij-igényeknek eleget tenni, az esetben 

az ugyanott körülirt járulékok a társulati pénztárba, — külön közgyűlési hatá-

rozattal — kamat nélkül visszautalványozhatók. 

I I . A tisztviselők és szolyák személyes iiyuijdij-illetméiiyei. 

•4. §. 

Társulati tisztviselőknek és szolgáknak szolgálaluk megszűnésekor igényel-

hető illetményei vagy 

í . élethossziglan tartó életjáradékok, vagy 

2. egyszersmindenkorra való végkielégítések. 

5. §. 

Az évi nyugdij-illetményekre csak azon végleg alkalmazott tisztviselőknek 

és szolgáknak van igényük, kik legalább 10 évet töltöttek a társulat szolgá-

latában. 

Azon tisztviselők és szolgák részére, kik vízvédelem közben lettek szol-

gálatképtelenekké, de még nem nyugdijképesek, a társulat közgyűlése évi 

kegvdijt állapithat meg, mely azonban rendes társulati költségvetésbe veendő 

fel, s minden egyébb javadalmazást kizár. 

7- §-

Az évi nyugdijak a nyugalomba helyezéskor élvezett tényleges évi fizetés 

szerint állapittatnak meg. 

Az évi nyugdij 10 szolgálati év után az emiitett évi illetmények 40°/0-át 

teszi, a társulat szolgálatában 10 éven tul töltött minden további évre 2% 

számíttatik az emiitett 40%-hoz mindaddig, mig a nyugdij a legutóbb élvezett 

évi tényleges fizetést el nem éri. 

8. §• 

Az állandó nyugdij a nyugalmazottat — a 9. és 11. §§-ban emiitett 

esetek kivételével — élethossziglan illeti meg. 



9. §. 

A ki állandó nyugdijt élvez, bármely köz- vagy magán-, polgári vagy 

katonai szolgálatba — melylyel évi fizetés van egybekötve — csak nyugdíj-

igényeinek leendő elvesztése mellett léphet. 

10. §. 

Az egyszersmindenkorra való végkielégítésre azon végleg alkalmazott 

társulati tisztviselők és szolgák tarthatnak igényt, kik legalább 5, de 10-nél 

kevesebb beszámítható évet töltöttek a társulat szolgálatában és saját hibájuk 

nélkül mentettek fel a szolgálat alól. Ezen végkielégítés a legutóbb élvezett 

tényleges évi fizetésnek annyiszor vett 20%-át teszi, ahány szolgálati évet 

az illető felmutathat. 

Ha azonban valamely társulati tisztviselő vagy szolga, önhibája nélkül 5 

szolgálati év lefolyása előtt mentetik fel szolgálatától, akkor a nyugdijalapba 

teljesített befizetései — kamat nélkül — neki visszatérittetnek. 

11. §• 

A ki fegyelmi eljárás folytán bocsájtatik el, vagy önként lép ki a 

társulat szolgálatából, a ki végre köz- vagy magán-, polgári vagy katonai 

szolgálatba lép: semminemű nyugdijat vagy végkielégítést nem követelhet. 

12. §. 

A 4. §-ban megnevezett illetmények valamelyikének folyóvá tétele iránti 

kérvények a társulat választmányához nyújtandók be, a társulat választmánya 

fentarlja magának, hogy a mellékelt okmányok hitelességét megbiráltathassa. 

Ha azonban ezen illetmények valamelyikének folyóvátétele az illető 

társulati tisztviselő vagy szolga akarata ellenére történik, akkor azon feltételek, 

melyektől az illetményre és annak mennyiségére való igénye függ, a társulati 

választmány intézkedése folytán hivatalból deritendők ki és állapitandók meg. 

I I I . Az özvegyek nyugdijai. 

13. §. 

Elhunyt tisztviselő vagy szolga özvegyét, ha férjével legalább két évet 

házasságban töltött s férje a társulatnál legalább tiz évet szolgált, nyugdijul 

azon nyugdíjnak 40%-a illeti meg, melyet férje halálakor a társulatnál igénybe 

venni jogosítva volt. Azonban az özvegy nyugdija 800 frtot meg nem haladhat. 

Ha azonban valamely nyugdijképes tisztviselő vagy szolga élete 60. 

évének betöltése után nősül meg, akkor özvegye csak az esetben nyugdíj-

jogosult, ha a házasság három éven keresztül fennállott. 

14. §. 

Az özvegyeknek az őt megillető nyugdíjért a társulat választmányához kell 

folyamodnia. A kérvényben azon feltételek beteljesedése kimutatandó, melyektől 

nyugdíjra való idénye függ. 
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15. §. 

Ha az özvegy újra férjhez menne, nyugdij-élvezete ezen férjhezmenetele 

napjától megszűnik. 

16. §. 

Oly özvegy, kinek férje legalább 5, de 10-nél kevesebb beszámitható 

évet töltött a társulat szolgálatában, végkielégítésben részesül, mely a férje 

által legutóbb élvezett tényleges fizetésnek annyiszor vett 10%-át teszi, a 

hány szolgálati évet felmutathat. 

Ha pedig az illető tisztviselő vagy szolga öt szolgálati év betöltése 

előtt halt el, akkor hátrahagyott özvegyének a nyugdijalapba teljesített befize-

tések — kamat nélkül — visszatérítendők. 

IV. Nevelési Illetmény az á rvák számára. 

17. §. 

Minden törvényes gyermek, kit szolgálati ideje, vagy nyugalmi állapota alatt 

elhalálozott valamely társulati tisztviselő vagy szolga hátrahagyott, nevelési 

illetményre igényt tarthat, ha az atya halála idejében nyugdijat igényelhetett, 

vagy olyat élvezett és ha a házasság, melyből az származik, az atya szolgálata 

előtt, vagy az alatt követtetett. 

18. §• 

Az árvák nevelési illetménye: 

a) Tisztviselőknél, fiuknál pályájuk végeztéig, de legfölebb 20-ik, leánynál 

férjhezmenetelökig, de legfölebb 18-ik, 

b) szolgáknál, fiuknál 16-ik, leányoknál 14-ik évök betöltéseig fizetendő. 

19. §. 

Elhunyt tiszviselő vagy szolga törvényes árvái részére, ha anyjuk életben 

van, azon nyugdíjnak, melyet az atya halála napján élvezett, vagy igé-

nyelhetett volna, fejenkint 1/8 része állapittatik meg évenkinti neveltetési illet-

ményül, oly megszorítással azonban, hogy az összes árvák segélydija az el-

hunyt apa nyugdij-illetményének 3/8 részét és egy-egy árva évi illetménye a 

100 frtot meg nem haladhatja. 

Ha az árvák anyja életben nincs, akkor az előző pontban megszabott 

nevelési illetmény 5O°/0-kal, fejenkint azonban legfölebb 150 frtig felemelhető. 

20. §. 

Oly árvák, kiknek atyja legalább 5, de 10-nél kevesebb beszámitható évet 

töltött a társulat szolgálatában, ha anyjuk már nincs életben, végkielégítésben 

részesülnek, mely az atyjuk által legutóbb élvezett tényleges fizetésnek annyi-

szor vett 10°/0-át teszi, a hány szolgálati évet az illető felmutathat. 

Ha pedig az illető tiszviselő vagy szolga öt szolgálati év betöltése előtt 

halt meg, akkor hátrahagyott árváinak a nyugdijalapba teljesített befizetések — 

»kamat nélkül« — visszatérítendők, 
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2 1 . §. 

Áz árvák nevelési illetményeiért az anyának, vagy ha az már nincs élet-

ben, a törvény szerinti gyámnak kell a társulat választmányához folyamodnia. 

A kéryényben azon feltételek teljesedése kimutatandó, melyektől a nevelési 

illetményre való igény függ, esetleg a feltételek teljesedése a folyamodás foly-

tán hivatalból derítendő ki. 

22. §. 

Az árvák illetékeit — mig az anya él — ez kezeli, ha anyja nincs, a tör-

vényszerinti gyám. 

23. §. 

Ha már nyugdijat élvező tiszviselő vagy szolga nősül meg neje, és ezen 

házasságból származó gyermekek semmi illetményre sem tarhatnak igényt. 

V. Általános határozatok. 

24. §. 

Az ezen szabályzatban megállapított nyugdij-illetmények, vagy végelégi-

tések utalványozása a szabályzat értelmében a társulati választmány határozata 

által történik. 

25. §. 

A társulati tisztviselők, szolga és özvegyeinek nyugdijai, ezek végkielégi-

sei, valamint gyermekeik nevelési illetményei a nyugdijalapból, illetőleg a tár-

sulat pénztárából egyenlő részletekben minden hó utolsó napján utólagosan 

fizettetnek ki. 
* 

26. §. 

Az illetmény élvezete azon hó első napján kezdődik, mely a tisztviselő 

vagy szolga nyugalmaztatását vagy halálát és a gyermekek nevelési illetményei-

nek felemelése tekintetében az anya halálát közvetlenül követi. 

VI. Betegségi és temetési költségek. 

27. §. 

Ha valamely társulati tisztviselő vagy szolga a szolgálali idő alatt meg-

hal, a meghaltnak özvegye, vagy ilyennek hiányában törvényes gyermekei ré-

szére a társulati választmány, a betegségi és temetési költségek fedezésére, a 

meghalt által legutóbb élvezett tényleges szolgálati fizetésnek 20%-át kiszolgáltatja. 

VH . A nyugdíjalap kezelése. 

28. §. 

A nyugdijalapot a társulati válaszmány a társulati vagyontól elkülönítve 

kezeli. 



137. §. 

Á táfsulati választmány határoz az alapba folyó pénzek miként leendő 

elhelyzése felett és a szabályzat határozatai szerint a járandóságokat folyósítja. 

30. §. 

A pénzek elhelyezését illetőleg szabályul szolgál, hogy csak állampapírok, 

az állam által biztosított papírok és záloglevelek vásároltassanak. 

31. §. 

A nyugdijalapra vonatkozó könyvelést a társulati pénztárnok dijtalanul 

eszközli. 

A nyugdijalap állását feltüntető évi zárszámla függelékül a társulat évi 

zárszámadásához csatolandó, s a földmivelésügyi m. kir. miniszterhez azzal 

együtt évenkint felterjesztendő. 

VII I . Véghatározat. 

32. §. 

A jelen szabályzatban foglalt határozatok azon naptól lépnek érvénybe, 

melyen a földmivelésügyi m. kir. miniszter által jóváhagyattak. 

Kelt Szegeden, a sövényháza-szegedi ármentesitő társulatnak 1894. évi 

január 19-én tartott rendkívüli közgyűlésen. 



GÁTVÉDELMI RENDSZABÁLY 
a „Sövényháza-szegedi ármentesitő társulat" részére. 

1. §• 

A társulatnak az 1871. XL. t.-cz. oltalma alá helyezett védvonalát képezik: 

az úgynevezett homoki magaslattól kezdve lefelé haladó — kőburkolattal ellá-

tott — keresztgát (sövényházi töltés) egész az alföldi vasúti töltésig, továbbá 

az alföldi vasúttól lefelé a Tisza jobbpartján Szeged sz. kir. városának tápéi 

kapujáig terjedő töltés és végre az osztrák-magyar államvasút régi indóházának 

A. őrházától kiágazó és Röszkéig terjedő védtöltés, mely töltések a felsőbbileg 

előirt mérték szerint már tényleg kiépíttettek. 

2. §• 

A védtöltések biztosítására faültetmények nagyban szolgálván : a társulat 

tulajdonát képező 200 méternyi előtéren meglevő füzesek rendszeresen s a társulati 

választmány által az igazgató-mérnök javaslatai alapján megállapítandó rendes 

üzemterv szerint kezelendők. 

3. §• 

A fentjelzett töltés szakaszon öt gátőri állomás rendszeresittetik, akik 

következőképen helyezendők el, és pedig: 

a) a sövényházi töltésszakaszon 1, 

b) az algyő-szegedi töltésszakaszon 3, 

c) a szeged-paphalmi töltésszakaszon 1. 

Összesen tehát 5 gátőr alkalmaztatik, kik a felügyeletükre bízott vonal-

részeken állandó lakásokkal láttatnak el. 

Mindenik gátőrlaknál egy vizmércze állíttatik- fel, amelyről a társulati 

mérnök rendelete alapján az árviz beálltakor a gátőr a vízmagasságokat leol-

vassa, s egyáltalán ugy az árvízkor, mint azonkívül velük közvetlen az 

igazgató-mérnök rendelkezik, a társulat egyébb tisztviselői a gátőrökkel csakis 

az igazgató-mérnök tudtával és beleegyezésével rendelkezhetnek. 

A gátőrök rendszeres illetményei a társulati választmány által szabatnak 

ki, a közgyűlés megerősítésének fentartása mellett. 
15 
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4. §. 

A társulati gátőrök, hogy az 1871. évi XL. t.-cz. 11. §-a szerinti bizo-

nyítási képességgel és zálogolási joggal bírjanak, felesketendők. Ugyanazok egy 

minőségüket igazoló külső ismertető jelvénynyel láttatnak el, melyet szolgálatuk-

ban mindenkor kalapjukon vagy sapkájukon viselni köteleztetnek. Ezen jelvények 

fehér lemezből készitvék és a társulat czimének kezdő betűivel és sorszámmal 

láttatnak el. A gátőrök lőfegyverrel is ellátandók. Szolgálatukat, a társulati 

igazgató-mérnök által elkészítendő, s a társulati választmány által megállapí-

tandó részletes utasítások szerint teljesitendik. 

5- §. 

A gátak s az ezekhez tartozó védmüvek és építészeti tárgyak, nemkülönben 

vizlecsapoló árkok megrongálása mindenkinek tiltatik, jelesül tilos: 

a) a gátat leásni, kivölgyelni, bevágni, átmetszeni, róla gyepet szelni, 

vagy a gátba czöveket, rudakat vagy egyébb tárgyakat beverni ; 

b) a gát tetejére vagy lejtőjére anyagszereket berakni, fát vagy csemetét 

ültetni. Ily ültetések az ármentes oldalon is csak a gáttól 10 méternyi távol-

ságra engedtetnek meg ; 

c) a gát és vízmeder között a már meglevő vagy megkezdett ültetmé-

nyeket rongálni; 

d) az ármentett oldalon a gát aljától 20 méternél, a vizfelőli oldalon 

pedig 10 méternél csekélyebb távolságban árkot ásni vagy földet kiemelni, vagy 

a gátmentében az ármentett oldalon a földet 4 méternél közelebb felszántani, 

vagy a járást-kelést annál szűkebb térre szorítani ; 

e) a gáton keresztül az e végre készített átjáró helyeken kivül szekerezni, 

lovagolni vagy marhát hajtani. A gát tetején való szekerezés, lovaglás vagy 

marhahajtás csak akkor történhetik, mikor ezt a társulat illető megbízottja 

megengedi; 

hasonlóan tilos : 

f) a vizlecsapoló árkokon keresztül szekerezni vagy marhát hajtani; 

g) a vizlecsapoló árkok medrét elrekeszteni, azokban halászati, vagy 

kender- és len-áztatási készülékeket felállítani; 

h) a vízmérőket s az átjárókon a korlátokat rongálni ; 

i) a védeszközök, anyagok és szerszámok rakhelye közelében, vagy a 

gátig terjedő avarban tüzelni. 

6. §• 

Az 5. §-ban fölsorolt tilalmaknak gondatlanságból megszegése, valamint 

szándékos rongálás esetében, vagy ha valaki az áradás alatt, vagy az áradás 

elleni védelem közben a védgátat át- vagy bevágja, vagy a zsilipet rontaná, 

a büntető törvénykönyv szerinti eljárásnak van helye. 

7. §• 

A társulat nevében eljáró igazgató-mérnök neve az illető városi polgár-

mesternél és járásbeli szolgabírónál minden év elején bejelentendő. 
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8. §. 
A mérczéken a vízállás napjában kétszer leolvastatik, s ha folyton 

emelkednék és 7 50 métert elérné, az illetékes járásbeli tisztviselő és a kir. 

folyammérnöki hivatal arról értesitendők. 

A védendő gátrészeken 1000 méterenként két ideiglenes őr állíttatik fel 

védelmi eszközökkel, tartalékszerekkel és kunyhóval. 

Nappal az egyik a gátrész veszélyességének megfelelő segédmunkásokkal 

a keletkező rongálásokat a kész védelmi vonalon folytonosan kijavítja, éjjel 

pedig a másik még akkor is, ha a támadó irányú szél gyengébb is lenne, 

folyton őrködik és az észlelt károsításokat a segédmunkások megfelelő szá-

mával kijavitja. Erősebb szél esetén az egész munkaerő kint a szakaszon alkal-

maztatik. 

Ha a károsítás erősebb volna mintsem az az ideiglenes őrnél levő erővel 

helyrehozható lenne, a fenyegetett szakasznak ideiglenes őre az illető állandó 

töltés őrtől kér segítséget. 

9. §. 

Ha a viz folyton emelkedik és 7-80 métert elérné, minden őrhöz külön 

tartalék munkaerő és kocsik adatnak, melyen a munkások és külön szerek 

gyorsan a veszélyeztetett helyre szállihatók legyenek. Ezen kivül az értesítések 

gyors eszközlésére két lovas ember adatik minden őrhely számára, félreértések 

elkerülése végett az értesítések lehetőleg Írásban történjenek. 

Mindenik rendes őr kellőleg felügyel az ideiglenes őrökre és minden 

változás felől értesiti a társulati mérnököt, ki lehetőleg a helyszínén személyesen 

intézkedik. 

10. §. 

Ha a viz mind tovább áradna és a 8 méterhez közelednék vagy azt 

meghaladná, köteles az igazgató-mérnök az illető polgármestert és járásbeli 

tisztviselőt az általa szükségesnek tartott munkaerőnek, a hatóságilag megálla-

pított munkabérnek a társulat általi megfizetése mellett leendő, azonnali kiren-

delése iránt megkeresni (1884. évi XIV. t.-cz. 35. §-a). Egyidejűleg az illető 

járásbeli tisztviselőt a töltésvonalra leendő törvényszerű kiszállásra, és az 

1871. évi XL. t.-cz. 25—29. §§-ai értelmébeni intézkedésre felkérni; annak meg-

érkeztéig azonban veszély esetén ezen intézkedéseket az igazgató mérnök i s 

jogosítva van megtenni. 

Az árviz lefolyása után a társulat igazgató-mérnöke a védgátakon és 

azokhoz tartozó védmüveken tapasztalt hiányokat felvevén, az azokról szóló 

jelentést és költség kimutatást a választmányhoz beterjeszti, hogy ugy az 1871. 

évi XL. t.-cz. 4. §-a értelmében a tapasztalt hiányok kiigazíthatók és a gátak 

a rendszeres méretek szerint ismét jókarba helyezhetők legyenek. 

11. §• 

A társulati igazgató-mérnök közvetlenül rendelkezik a társulati gátőrök 

és a védelemre esetleg felvett műszaki segéderők és munkások felett. 
16* 
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A gátőrök az általuk tapasztalt visszaélést a gátakon, a faültetményekben, 

az őrházakon, zsilipeken történt károsításokat rögtön a társulati igazgató-mér-

nöknek bejelenteni kötelesek; az illető kárositóktól lefoglalt zálogokat — a 

marhákat kivéve, melyek azonnal az illető községi elöljárókhoz átviendők — 

pedig maguknál őrizet alatt tartják és azokért személyesen és vagyonukkal 

felelősek. 

Szegeden, 1885. szeptember hó 22-ikén. 

Kállay Jllbert, 

kormánybiztos. 

40,266. s z á m . 
Helybenhagyom. 

Budapest, 1885. november hó 18-án. 

A m i n i s z t e r h e l y e t t : 

Baros, 
államtitkár. 



^ • H H l 

Gátőri szolgálatra vonatkozó szabályzat. 

A sövényháza-szegedi ármentesitö társulat részére. 

1. §• " 

Az 1885. évi 40,266. sz. a. felsőbb helyen jóváhagyott gátvédelmi rend-

szabály 3. §-sa értelmében a társulat szolgálatában öt rendes gátőr, következő 

gátrészeken tartoznak fölügyeletet és szolgálatot teljesíteni: 

a) A sövényházi kőburkolattal ellátott kereszttöltés homoki magaslatától 

a m. kir. államvasuti töltésig 8908 mtr hosszban. 

b) A magyar kir. állam vasúttól párhuzamban a Tiszával az 55. szelvényig 

5500 mtr hosszban. 

c) Az 55. szelvénytől a 110. szelvényig 5500 mtr hosszban. 

d) A 110. szelvénytől a szeged-tápéi kapuig 4521. mtr hosszban. 

e) Az osztrák-magyar államvasutak A) őrházától a röszkei kertészségben 

végződő töltésszakaszon 9262 mtr hosszban. 

2. §. 

Az 1. §-ban meghatározott töltésrészeken alkalmazott gátőr szolgálat idején 

köteles a részére kiadott gátőri jelvényt viselni. 

3. §• 

A gátőr a fölügyeletére bizott töltésszakaszon tartozik minden, a társulat 

tulajdonát képező védelmi anyag, vizmércze, távjelező czövekek s épületek fö-

lött őrködni; azok megrongálása vagy eltulajdonítása esetén a gátőr személye-

sen és vagyonilag felelős. 

A gátőr szigorúan fölügyel, hogy a vizlecsapoló árkok és töltések meg ne 

rongáltassanak, annál fogva a lecsapoló árkokon kocsival vagy jószággal átjárni, 

a gátakat kivölgyelni, átmetszeni, róla gyepet szelni, abba czövekeket vagy 

rudakat verni, a gát tetejére vagy lejtőjére anyagszereket lerakni, fát vagy 

csemetét ültetni tilos. 

Ily ültetések az ármentett oldalon is csak a gáttól 10 mtrnyi távolságra 

engedtetnek meg. 
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Hasonlóan tilos. 

a) A gát és vízmeder között a már meglevő, vagy megkezdett ültetvénye-

ket rongálni. 

b) Az ármentett oldalon a töltés aljától 20 mtrnél, a viz felőli oldalon pedig 

10 mtrnél csekélyebb távolságban árkot ásni vagy földet kiemelni, a mentett 

oldalon 4 mtrnél közelebb a földet fölszántani vagy a járást-kelést szűkebb 

körre szorítani. 

c) A gáton keresztül az e végre készített átjáró helyeken kivül szekerezni, 

lovagolni vagy marhát hajtani. A gát tetején való szekerezés, lovagolás vagy 

marhahajtás csak akkor történhetik, mikor ezt a társulat illető megbízottja 

megengedi. 

d) A vizlecsapoló árkokat elrekeszteni, azokba halászati vagy kender- és 

lenáztatázi készülékeket fölállítani. 

é) A vizmérczéket s az átjárókon a korlátokat rongálni. 

f) A védeszközök, anyagok és szerszámok rakhelye közelében vagy a gátig 

terjedő avarban tüzelni. 

5. §. 

Az előző §-ban fölsorolt tilalmaknak gondatlanságból megszegése, valamint 

szándékos rongálás esetében, vagy ha valaki az áradás alatt vagy az áradás 

elleni védelem közben a védgátat át- vagy bevágja, vagy a zsilipet rontaná, 

a büntető törvénykönyv szerinti eljárásnak van helye. 

6. §. 

Arviz beálltával a társulati mérnök rendeletére a vízmagasságokat leolvassa, 

az erre szolgáló könyvbe pontosan bejegyzi s küldöncz által a meghatározandó 

helyre juttatja. 

A gátőr árviz idején kellőleg fölügyel az ideiglenes őrökre és minden 

változás felől értesiti a társulati mérnököt. 

8. §. 

A gátőrnek kötelessége a töltéseknek folyton tisztán tartása, annál fogva 

a gaz és ártalmas növények fölburjánzását megakadályozni, a töltés tetejéről 

s oldalairól elszaporodás előtt eltávolítani, valamint a vízmosásokat és kocsi-

vágásokat a töltésen időszakonként kiegyengetni köteles ; nagyobb javítások szük-

ségessége esetén a társulati mérnöknek rögtön jelentést tesz. 

9. §• 

Ha a társulat napszámos munkásokkal dolgoztat, a gátőr köteles azokra 

fölügyelni. 
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10. §. 

A gátőrök az általuk tapasztalt visszaéléseket a gátakon, a faültetvények-

ben, az őrházakon, zsilipeken történt károsításokat rögtön a társulati igazgató-

mérnöknek bejelenteni kötelesek, az illető kárositóktól lefoglalt zálogokat — a 

marhákat kivéve, melyek azonnal az illető községi elöljáróságokhoz átviendők 

— pedig maguknál őrizet alatt tartják, s azokért személyesen és vagyonukkal 

felelősek. 

1 1 . §• 
A gátőr saját vonaláról csak följebbvalóinak rendelete vagy engedélye 

alapján távozhatik el. 

Szegeden, 1896. évi november hó 20-ikán. 
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-L-. 

A birtokos neve 

A b i r t o k r é s z 

szántóföld kert rét szölló' 

hold 

T é r m é r t é k 1600 

tized hold t ized hold tized hold tized 

Szeged 

Tápé 

Algyő 

Sándorfalva 

Sövényháza 

Az 1830. évi vízálláson alól 

Szeged 

Dorosma 

Sándorfalva 

Sövényháza 

Az 1830. és 1879. vízállások 

között 

4342262 

987 

945 

691 

751 

345 

282 

2233 824 

9200 

5258 

1742 

183 

253 
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611 

521 

469 

428 
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7 

44 

4 
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596 
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c 

281 

16 
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306 

501 

68 

181 966 

368,744 

167 773 

29 

39 

2 

338 

879 

719 

1043 
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471 

13 

5 

585 46494 

377 
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62 

71 936 841 

31 

14 
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547 

12 888 

681 

836 14 569 
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i n i v e 1 é s i á g ; a 

legelő erdő nádas földadó alá nem eső terület 

Q - ö l é v e l térfogata összes jelzése: 

hold 

" 7 

tized; hold 

2210)328 

320(859 

27 914 

177187 

1329 360 

tized hold üzed hold tized hold tized 
— 

Tiszta 
jövede lem 

fo lyó 
ér tékben 

frl kr 

30 862 49 920 2293 838 9242(628 41,386| 66 

94 214 1441 468 5209 81 

I ¡1 
115 620 1328 135 5351 93 

1065 648 30 862 

23 772 

34 679 1089 698 

328 245 4393|185 

'3 692 2866 596 17495 114 

576 

89 

9 

508 

769 

512 

4250 

441907 

720 696 

19 134 289 511 6541617 

124 193 210 334 2678 

11 351 222 

25875 7 455 336 

343 

482 

727 

30 125 143 327 518 651 9779 169 

3121 92 

8194 30 

63,264 62 

57,987 

18,697 

841 

638 

15 

30 

33 

56 

Kataszter 

szerint 

i i. 
ü t | kr. | 

63,242 

78.164 34 

43 

78,175 57 
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1 

A vizszabályozó 

társulat neve 

Mely megyékre 

terjed és melynek 

felügyelete alatt 

áll ? 

8 

Mely fensikok által 

van határolva :J 

4 

Az alapszabályo-

kat helybenhagyó 

rendelet 

kelte és száma 

5 

A z elnök és 

n e v e 

alelnök 

lakhelye 

» S ö v é n y h á z a -
i szegedi 

ármentesitő 
társulat.« 

Csongrádmegye 
és Szeged szab. 
kir. város terü-

letére, ez utóbbi 
felügyelete 
alatt áll. 

Északról: 
Sándorfalva és Per-

csora. 

Nyugatról : 
Dorosma és Szeged 

város. 

Délről : 
Röszke és a szegedi 

földek. 

1885. évi okt. 
hó 28-án 

39.663. s z á m ú 
k ö z m u n k a - és 

közlekedési mi-
niszteri rend. 

Elnök : 

P á l f y F e r e n c / , 
kir. tanácsos, Szeged 
sz. kir. város polgár-

mestere. 

Alelnök : 

d r . L á z á r G y ö r g y , 
Szeged sz. kir. város 

h. polgármestere. 

Szeged. 

10 

A töltések egymástóli távola : az 18ít4-iki 
változások a töltések állapotán ; fordult-e 
elő töltés-szakadás 1894-ben s ha igen, 
mily mérvű ? használtatik-e, s ha igen, 

mennyiben a töltés közlekedési utul ? 

11 
A töltések 

hossza s ebből 
mennyi van 
téglával bur-

kolva ? 

A töltés méretei tényleges állapot szerint 10 

A töltések egymástóli távola : az 18ít4-iki 
változások a töltések állapotán ; fordult-e 
elő töltés-szakadás 1894-ben s ha igen, 
mily mérvű ? használtatik-e, s ha igen, 

mennyiben a töltés közlekedési utul ? 

11 
A töltések 

hossza s ebből 
mennyi van 
téglával bur-

kolva ? 

A 
belső padkák 
hossza s tető-

szélessége 

B 

a töltés tető-
szélessége 

vizfelőli oldal-
rézsü aránya 

D 
a mentesített 

oldalrézsü 
aránya 

10 

A töltések egymástóli távola : az 18ít4-iki 
változások a töltések állapotán ; fordult-e 
elő töltés-szakadás 1894-ben s ha igen, 
mily mérvű ? használtatik-e, s ha igen, 

mennyiben a töltés közlekedési utul ? 
m é t e r e k b e n k i f e j e z v e 

A töltések egymástóli távola 
1200 és 800 m. közt v á l t a k o z i k . 

1894-ben töltés-szakadás n e m 
volt. A közlekedés s z á r a z időben 

a töltéseken megengedLetik, 
a p a d k á k o n pedig mindig. 

34,876 m . 
ebből a sö-

v é n v h á z i ke-
resztgát 8908 
m. hosszban 
terméskővel 

v a n 
b u r k o l v a . 

24,200 8 m. 

5 m . 
6 m. . 

A z 1881. évi 
nagy v i z i g 

1 : 4 

azonfelül 
1*5 in. ma-

gasságig 1 : 2 

1 : 2 

16 17 18 19 2U 
A társulat alakulásától 
1894. évig befektetett 

építkezési tőke 

Az 1894. évben befek-

tetett építkezési tőke 

A kisajátított terület 

vételára 

Az ármentesitett terület 
«) becsértéke 

b) kat. tiszta jövedelme 

A még szükséges 

épitkezési tőke 

frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. 

a) 
4.606,902 

2.031,488 98 — — 13,918 56 

a) 
4.606,902 

— — 13,918 
b) 

141,428 96 

24 

Az 1884. évi összes 
bevétel a kivetésen 

kivül 

'2 5 
Mennyi az 1894-iki 

kivetés, s mennyi ebből 
a hátralék ? 
«) kölcsönre 
b> fentartásra 

26 

Az 1894-iki költségelő-

irányzat összege 

27 

Az 1881 : XLI I . t.-cz. 
szerinti adóvisszatérités 
cumulative vagy egyé-

nenkint történik-e ? 
s lia cumulative, mily 

összegben ? 

28 

A kataszterbe elfogadott 
befektetési tőke összege 
és külön a 6 évi fenn-
tartási járadék átlaga 

frt kr. frt kr. frt kr. 

27 

Az 1881 : XLI I . t.-cz. 
szerinti adóvisszatérités 
cumulative vagy egyé-

nenkint történik-e ? 
s lia cumulative, mily 

összegben ? frt kr. 

Kivetés : Befektetési tőke 

33,755 02 

a ) 3 1 , 1 0 5 
b ) semmi. 

A hátralékokról 
adatok nem áll-
nak rendelke-

zésre. 

2 7 

102,382 64 
C u m u l a t i v e 

38,300 frt 94 kr. 

L 2 3 1 , 1 3 8 

a hat évi fenn-
tartási járadék 

átlaga 
29,808 

7 0 

38 
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T i s z t v i s e l ő k 

neve l a k h e l v e 

Az ártér 1200 G-öles hol-
dakban s mennyi azon ed-
dig fensiknak tartott terüiet, 

mely vizszin emelkedés 
folytán ártérnek tekintendő? 

1200 G-öles hold G-öl 

A kisajátított terület 

1200 G-öles hold G-öl 

Az ártér műszakilag 
van-e fejlesztve ? 

s mi alapon nyugszik 
a kivetés ? 

Igazgató-mérnök : 

Váradi Ignácz. 
Pénztárnok : 

Fankovicli Miklós. 
Ellenőr : 

Agócsy Ödön. 

S z e g e d . 36.595 563 1 1 9 5 6 7 

A t á r s u l a t i ártér 
m ű s z a k i l a g v a n 

fejlesztve. 
A kivetés a 

k a t a s z t e r i t iszta 
j ö v e d e l m e n 

n y u g s z i k . 

A t ö l t é s m é r e t e i t e r v e z e t s z e r i n t 14 

Az 1894. árviz 

15 

Mily magasságban volt 
az eddig ismert legna-

gyobb árviz 
s hol vannak helyi 

duzzadások ? 

a 
belső padka 

hossza s tető-
szélessége 

b 
a töltés tető-

szélessége 

c 

a vizfelőli oldal 
rézsii aránya 

d 
mentesített 
oldalrézsü 

aránya 

14 

Az 1894. árviz 

15 

Mily magasságban volt 
az eddig ismert legna-

gyobb árviz 
s hol vannak helyi 

duzzadások ? 

a 
belső padka 

hossza s tető-
szélessége 

b 
a töltés tető-

szélessége 

c 

a vizfelőli oldal 
rézsii aránya 

d 
mentesített 
oldalrézsü 

aránya 

0 pont 
függője magassága 

15 

Mily magasságban volt 
az eddig ismert legna-

gyobb árviz 
s hol vannak helyi 

duzzadások ? 
m é t e r e k b e n k i f e j e z v e 

15 

Mily magasságban volt 
az eddig ismert legna-

gyobb árviz 
s hol vannak helyi 

duzzadások ? 

24.222 8 m . 

5 m . 
6 m . 

A z 1 8 8 1 . évi 
n a g y v i z i g 

1 : 4 

a z o n f e l ü l 
1 ' 5 m . m a -

gasságig 
1 : 2 

1 : 2 7 3 , 8 0 0 

7 9 , 4 8 0 m . 
a z a z 5 - 68 m , 

m a g a s v í z á l l á s 
a szegedi m é r -

c z é n . 

1 8 8 1 - b e n 8"48 m . 
a szegedi m é r c z é n . 

m e l y n e k függője 

8 2 - 2 8 m . 
D u z z a d á s o k 

v a n n a k a z a l g y ő i 
v a s ú t i h i d n á l . 

A t á r s u l a t adóssága Z2 

Leltári vagyon 

értéke 

23 
Az 1894. évi összes 

gátfentartási és 
igazgatási költség 

a 
állami kölcsönök, 

mennyi esik a 
25 millióra ? 

b 
egyéb tőke-tartozás 

c 
összesen 

Z2 

Leltári vagyon 

értéke 

23 
Az 1894. évi összes 

gátfentartási és 
igazgatási költség 

frt kr- megnevezése frt kr. frt kr frt kr. frt kr. 

— — 

A magyar 

földhitel-

intézetnél : 

1 . 4 3 0 . 0 0 0 — 1 . 4 3 0 , 0 0 0 — 38,000 1 5 , 1 5 8 03 

29 

M i n alapul a 
társulat kive-
tési kulcsa? 

(érték, kataszt. 
jövedelem, 

holdszám stb.) 

30 

A mentesített ártérből 
1894-ben mennyi volt bel-

víz alatt ? 

31 

A belvizek levezetésére vonatkozó müvek, a netán fennálló belviz-csatornák 

méretei és a netán alkalmazott vascsövek, szivattyúk, zsilipek leirása 

29 

M i n alapul a 
társulat kive-
tési kulcsa? 

(érték, kataszt. 
jövedelem, 

holdszám stb.) 1200 D-öles hold • - ö l 

31 

A belvizek levezetésére vonatkozó müvek, a netán fennálló belviz-csatornák 

méretei és a netán alkalmazott vascsövek, szivattyúk, zsilipek leirása 

A kataszteri 

t iszta 

j ö v e d e l m e n . 

T a v a k és s z i k e s 
területek, me-
l y e k m i n d e n 

t a v a s z s z a l v í z -
állást k é p e z n e k , 

m i n t e g y 2000 

A b e l v i z e k levezetésére egy mesterséges c s a t o r n a s z o l g á l , 
a fehértó-inatyéri csatorna, m e l y S z e g e d s z a b . kir . v á r o s t u l a j -
d o n á t k é p e z i ; a többi b e l v i z e k r e v o n a t k o z ó levezetések termé-
szetes ereken történnek. A l k a l m a z v a v a n két zsilip, a z egyik 
egy. a másik két k a m r á s v a s k a p u k k a l , t o v á b b á egy 0 - 90 méter 
á t m é r ő j ű vascső-áteresz t o l ó z á r r a l . 

A z e g y k a m r á s zsilip belső v i l á g o s s á g a l - 9 0 m . 
A két » » » » 1 ' 8 2 m . 
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I. B e v é t e l e k 
A sza-
kasz 

száma 
szakasz czime 

Előirányzati 
összeg 

írt kr 

I. Pénztári maradvány 1896. évről 

II. Földhaszonbérekből 

III. Hozzájárulási költségekből 

IV. Az árvédelmi tartalékalap kamatai 

V. Egyéb tőkék kamatai 

VI. A m. földhitelintézetnél lévő 143,000 frt tartalék-

alap kamatai 

VII. Az 53,238 frt 40 krra befolyandó összeg . . . 

VIII A m. földhitelintézettől birt 1.430,000 frt tőke 

törlesztésére befolyandó összeg 

Összesen . . 

500 

2000 

18,002 

2148 

1690 

5720 

160 

69.406 

25 

08 

99,626 

21 

54 



II. K i a d á s o k 

A sza-
kasz 

száma 

.¿X. szakasz czime 
Előirányzati 

összeg 
A sza-
kasz 

száma frt kr. 

I. Tiszti és szolgai fizetések 6400 — 

II. Irodai kiadások 563 — 

III. Töltések és épületek fentartása 4200 — 

IV. Hozzájárulás a nyugdij-alaphoz 403 20 

V. Szertári kiadások 630 74 

VI. Ideiglenes kiadások 600 — 

VII. Állami felügyeleti s a tiszavölgyi társulat kezelési 

177 81 

VIII. Kisajátitások 1500 — 

IX. Különféle előre nem látható kiadások . . . . 1800 — 

X. Árvédelem 12,000 — 

XI. Az 53,238 frt 40 krra még visszafizetendő . . 2913 89 

XII. Hozzájárulási költségre 512 90 

XIII. A m. földhitelintézettől birt 1.430,000 frt kölcsön-

tőke törlesztésének fedezete 67,925 

Összesen , . 99,626 54 



A N A G Y V I Z A L L A S O K C U L M 1 N A T I O J A 

a z a l g y ő i és s z e g e d i v i z m é r c z é k e n 

1856-1896. 

A 1 g y ö ¡ v i z m é r c z é n S z e g e d i v i z m é r c z é n 

s 
•a 
N 
M 

É v 

A hó és nap, 
amikor a 

legmagasabb 
vizállás volt 

A legmaga-
sabb 

v i z s z i n Jegyzet -a 
n cn É v 

A hó és nap . 
amikor a 

legmagasabb 
vizállás volt 

A legmaga-
sabb 

v i z s z i n Jegyzet 

s-i 
O 
¡X) hó n ap 

hüvely-
ben 

cm.-
ben 

s 
73 hó n a p hüvely-

ben 
cm.-
ben 

1 1856 1 £ 
1 1856 m á r c z . 18 252 665 

2 1 8 5 7 1 £ 2 1 8 5 7 máj. 8 2 7 7 « ,'2 7 3 2 
3 1858 c0 3 1858 máj. 1 8 2 2 7 V 4 599 
4 1859 o a 4 1859 j u n . 28 201 530 
5 1860 iü 5 1860 m á j . 7 2541/2 6 7 1 
6 1 8 6 1 6 1 8 6 1 m á r c z . 30 2 2 1 583 
7 1862 ápr. 1 6 232 612 7 1862 ápr. 22 2213/, 585 
8 1 8 6 3 m á r c z . 24 118'/o 313 | 8 1863 m á r c z . 23 1 2 2 322 
9 1864 j u l . 1 2 1 8 575 9 1864 j u n . 30 220 581 

10 1865 ápr. 24 2 4 7 652 1 0 1865 ápr. 23 238 628 
1 1 1866 ápr. 7 2 1 0 554 1 1 1866 ápr. 2 203 588 
12 1 8 6 7 m á j . 6 2 8 1 7 4 1 1 2 1867 máj. 6 2 7 4 7 2 3 
1 3 1868 m á j . 1 7 269 7 1 0 13 1868 máj. 1 7 264I/ 2 698 
1 4 1869 decz. 2 7 238 628 1 4 1 * 6 9 decz. 30 2321/9 613 
15 1 8 7 0 j a n . 20 2511/2 663 15 1 8 7 0 m á j . 20 245I/2 648 
16 1 8 7 1 j a n . 3 255 673 16 1 8 7 1 j a n . 24 258 680 
1 7 1 8 7 2 ápr. 1 1 249I/ 2 658 1 7 1 8 7 2 ápr. 1 1 246Vs 650 
1 8 1 8 7 3 m á j . 22 2 1 1 556 1 8 1 8 7 3 m á j . 22 2 1 2 559 
19 1 8 7 4 j u n . 5 2 7 0 7 1 2 19 1 8 7 4 j u n . 4 2641/9 698 
20 1 8 7 5 m á j . 5 2 4 7 652 20 1875 m á j . 5 240 633 
21 1 8 7 6 máj 6 822 2 1 1876 m á j . 6 7 8 6 
22 1 8 7 7 j u n . 2 8 1 4 22 1 8 7 7 j u n . 26 795 
23 1 8 7 8 m á j . 2 7 4 3 23 1 8 7 8 ápr. 2 7 7 2 0 
24 1 8 7 9 m á r c z . 5 8 3 7 24 1 8 7 9 m á r c z . 5 806 
25 1880 ápr. 26 648 25 1880 ápr. 26 627 
26 1 8 8 1 ápr. 1 6 8 7 4 26 1 8 8 1 ápr. 15 846 
27 1882 decz. 23 6 7 1 2 7 1882 d e c z . 24 691 
28 1883 máj. 30 7 6 0 28 1883 máj. 30 7 3 8 
29 1884 j u l . 16 6 1 2 29 1884 ; j u l . 15 613 1 

30 1885 decz. 1 5 575 30 1885 d e c z . 15 565 
3 1 1886 febr. 1 5 564 3 1 1886 febr. 1 4 534 
32 1 8 8 7 j u n . 1 680 32 1 8 8 7 j u n . 1 660 
33 1888 ápr. 1 7 8 7 6 33 1888 ápr. 1 7 8 4 7 
34 1889 ápr. 24 840 34 1889 á p r . 24 805 
35 1 8 9 0 á p r . 6 580 35 1890 m á r c z . 28 566 
36 1 8 9 1 ápr. 4 690 36 1891 ápr. 4 668 
37 1892 ápr. 12 6 4 7 3 7 1892 ápr. 1 2 630 
38 1893 j u n . 1 7 7 3 0 38 1893 j u n . 1 7 7 2 6 
39 1894 j u n . 28 586 39 j 1894 j u n . 28 568 
40 1895 ápr. 1 4 9 1 6 40 1895 ápr. 1 2 883 

Nem tel-
jes évről 4 1 1896 á p r . 15 580 Nem tel-

jes évről 
4 1 1896 ápr. 7 552 Nem tel-

jes évről 
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E r e d m é n y t e l e n ü l eltelt csendes é v e k — — — — — — — — 
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S z e g e d enunciatiója — — — — — — — — — — — 
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A társulati kölcsön conversiója — — — — — — — — — — — — — 64 
Javaslat a conversió ügyében — — — — — — — — — — — — — 65 
A társulat véleménye a t i s z a s z a b á l y o z á s i törvényjavaslat tárgyában — — — — 69 
Társulati nyugdij-szabályzat — _ _ _ _ — _ — 72 
Tárgyalások az ó'rgrófi uradalommal — — — — — — — — — — — 7 2 
A csongrád-sövénybázi társulathoz való viszony szabályozása — — — — — — 7 3 
A z 1895-iki á r v i z — — — — — — — — — — — — — — — — 74 
A társulati vonalak védképességének fokozása — — — — — — — — _ 7 3 
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A j ö v ő feladatai — — — — — — — — — — — — — — — — 7 9 
Szegedi körtöltés kérdése — — — — — — — — — — — — — — 80 
Szeged szab. kir. város és a mindszent-algyői hitbizományi uradalom között 1836-ik év 

julius 6-ikán kötött szerződés — — — — — — — — — — — — 8 1 
A z 1856. j a n u á r 22-ikén kelt társulati szerződés, melynek aláírását Szeged szab. kir. 
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latokig leendő megállapítása ügyében — — — — — — — — — — 85 

Szeged szab. kir . város és a T i s z a jobbparti, Percsóra-Szeged-Röszkei szabályozási-
társulat közti v i s z o n y t , ugy a városi közönség 1867-ik évi november 1 1 - é n tartott 
közgyűlésében tett a z o n kijelentésnek, miszerint Szeged város a T i s z a jobbpart-
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sítésére szolgáló indokokat kitüntető küldöttségi jelentés — — — — — — 89 

A sövényháza-szegedi ármentesitő társulat alapszabályai — — — — — — — 1 1 5 
A sövényháza-szegedi ármentesitő társulat nyugdij-intézményének alapszabályai — — 1 2 3 
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Gátőri szolgálatra v o n a t k o z ó s z a b á l y z a t a sövényháza-szegedi ármentesitő társ. részére 1 3 3 
A sövényháza-szegedi ármentesitő társulat adóközségenkinti birtokiveinek összesítése a z 

1886-iki állapotok szerint — — — — — — — — — — — — 135 
A sövényháza-szegedi ármentesitő társulat létviszonyai — — — — — — — 139 
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A nagy vízállások culminatiója az algyői és szegedi vizmérczéken 1856—1896. — — 1 4 7 
Mellékelve: Sövényháza-szegedi ármentesitő társulat árterének térképe szabályozás előtti 

állapot. 
U g y a n a z , szabályozás utáni állapot. 

C ' 1 3 7 7 } 
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