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Előadásunk tartalmából

• Lónyay első vitája a nyírekkel
• A kérdés megoldatlanságának oka
• Az 1870-es évek diskurzusa
• Lónyay levelei a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-

Szatmár-Beregi Levéltárban
• Lónyay tevékenysége a levelek tükrében
• A levelek jelentősége



Lónyay kezdeti vitái társulati 
elnökként

• 1856: az első publikáció a 
nyírvizek rendezésének 
témájában.

• A Felső-Szabolcsi Társulat 
költségvetési hiánya.

• Lónyay célja: Önálló nyírvízi 
társulat létrehozása.

• 1858: Első nyíri társulat 
megalakulása.

Lónyay Menyhért újságcikke a Pesti Napló 
1856. évi március 19-i számából. 
Forrás:www.adt.arcanum.com



A vita elsorvad

• Munkálatok elkezdése 1862-
ben, de az aszály miatt 
elálltak az építkezéstől.

• Ad hoc csatornák építése.
• A kezdeményezés 

félbeszakadásának oka: helyi 
földbirtokosok 
érdektelensége.

Lónyay felhívása az első nyírségi társulathoz. 
1860. augusztus 12. Forrás: 
www.adt.arcanum.com



Az 1870-es évek eseményei

• Nagy számú csapadékos órák megduzzadó folyók, 
árvizek.

• Áradások Dombrádon 1876-ban
• Engedélyek kiadása a csatornák betemetésére, illetve 

engedély neélküli megszüntetések.
• A korábbinál nagyobb mennyiségű belvíz feltűnése 

.(több mint 70 000 hold)



Lónyay levelei Nyíregyházán 

• MNL SZSZBML XIII. 1. Barna-
Szögyény család iratai, 3. doboz

• Az írások Szögyény két 
státuszát érintik: gazdatiszt és 
társulati igazgató.

• Két év: 1873, 1877
• Írásmód: Többnyire Lónyay 

saját kezűleg írta, de 
előfordulnak diktált levelek is.

• Leggyakoribb téma: A nyírvizek 
szabályozása.



Lónyay tevékenysége a levelek 
tükrében
• A cél nem változott: önálló 

nyíri társulat alakítása.
• Elfogadott minisztériumi 

beterjesztés.
• Telekkönyvek bekéretésének 

indítványozása.
• Vármegyei elfogultság a 

nyíriek felé.
• „Nem fog ártani ismét egy 

kis lármát csinálni 
ennélfogva tavaszra egy 
nagy gyülést kell összehívni 
[…]”

Péchy Tamás, Közlekedés és közmunkaügyi 
miniszter. Forrás www.dka.oszk.hu



Lónyay tevékenysége a levelek 
tükrében

• A sényői csatorna betemetése  idényen 
kívüli károk.

• Leveleki Mayer hírbe hozatala.
• „[…] a per megnyerése valószínű, de ha ez 

nem is lenne, legalább rájok kell ijeszteni” 
(Lónyay Menyhért szavai Szögyény Emilhez 
1877. április 27.)

• Adómentesség biztosítása.



Lónyay tevékenysége a levelek 
tükrében

• Szivák Imre felkérése az ügy 
képviseletére.

• Szivák javaslata: több fórumon kell 
panaszt tenni a cél elérése érdekében.

• Beadványa a minisztérium felé  
Lónyay a tartalmát és hangnemét 
hibásnak vélte.

• Szerény eredmények: Utasították az 
alispánt a felülvizsgálat lefolytatására.

• Eredmény nélküli alispáni találkozó. Szivák Imre. Forrás: 
www.gallery.hungaricana.hu



Epilógus, a levelek jelentősége

• Elősegíti Lónyay Menyhért és Szögyény Emil 
viszonyának feltárását.

• Bővíti a folyószabályozásokról fennmaradt 
forrásanyagot.

• Hozzájárul Szabolcs vármegye 
kapcsolatrendszerének vizsgálatához a felső-
szabolcsi érdekeltségekkel.



Köszönöm figyelmüket!
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