
A  Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság székházának története I.
A Thezarovits család

Gyula sajátos hangulatát és városképét máig meghatározza, az 1801. évi nagy tűzvészt kö-
vetően épített egységes, zömében földszintes, csupán néhány emeletes épülettel tagolt pol-
gárházak sora. Az emeletes házak egyikét, a Városház és a Megyeház utca találkozásánál 
Thezarovits Antal vasárus és felesége Fischer Terézia építtették, id. Czigler Antal uradalmi 
építész tervei alapján. A sarokház bejárata a Megyeház utca felől volt, a házhoz nagyméretű 
porta tartozott. Az épület földszintjén volt az üzlet, az emeleten lakott a 6 tagú család. A szá-
zadfordulón jómódban élő és köztiszteletben álló kereskedőnek, a város közelében majorja 
volt, kereskedett gabonával, fuvarozásra szolgáló lovai, magtárai és olajütő malmai voltak, 
de fizetett adót mészárszék tartás és szőlőművelés után is. A megyében egyedül ő árusítha-
tott lőport és lőfegyvert. 1806-ban Kabdebó Jónással és Verzár Mártonnal megalapították a 
„Királyi privilegizált gyulai olaj-fabrika társaság”-ot.

Thezarovits Antal szülei és testvérei
Édesapja, Thezarovits Mihály Magyar-Gyula fő- 
jegyzője volt. Édesanyja Ányos Zsuzsanna, férje 
korai halála után Burutz János vaskereskedő fe-
lesége lett. A legidősebb fiú, Gábor egyházi pályát 
választott, Nagyváradon segédlelkész, később ka-
nonok lett, egyházi író és fordító volt. Az 1890-es 
években Gyulán utcát neveztek el róla. Annamária 
Nagyváradra ment férjhez.  Mihály jogot tanult, előbb 
Magyar-Gyulán, majd Német-Gyulán volt jegyző. A 
legfiatalabb testvér, János szintén egyházi pályát 
választott Belényesen szolgált, ott halt meg. 

Az 1801. július 9-i nagy tűzvész által megkárosodott M-Gyulai 
contribuens (adófizető) lakosok kárainak feljegyzése.

Készítette: A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör és a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság. Az anyagot gyűjtötte dr. Vasas Ferencné, Lázár Istvánné és Galbácsné Stein Erzsébet. Összeállította: dr. Vasas Ferencné. 2017. Az archív anyagok forrása a Békés Megyei Levéltár. A családi festmények egy Budapesten élő Thezarovits leszármazott tulajdonában vannak.

Thezarovits Antal kereskedő
(1769-1836)

id. Czigler Antal építész
(1767-1862)

Rosenfeld által készített térkép 1722.

A Thezarovits-féle ház és előtte a Kispiac-tér, a város min-
dennapi piaca.  1867-ig itt és a Megyeház utcának  erre 
a térre torkolló részén volt a piac.

Farkas János által  készített térkép 1806.

Az 1801. évi tűzvész előtt a Városház és a Megye-
ház utcák nem folytak össze a mai Kossuth Lajos 
utcába, hanem a ma Körös-vidéki Vízügyi Igazga-
tóság épületének környezetében egy négyzet ala-
kú térbe torkoltak, azután párhuzamosan haladtak 
tovább a kastély felé.
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1860-ban az ingatlan  a Thezarovits örökösök nevén volt, 
de a házat már bérlők lakták. Az épületben az 1860-as 
évek elején bérlőként kezdte meg működését egy magán 
leányiskola, és egy takarékpénztár.

Thezarovits Jozefa

Thezarovits Antal leszármazottai.
Fia János, jogot tanult dolgozott a megye-
házán, majd Német gyula jegyzője volt,  ké-
sőbb Békés-Csanád megyék cs.kir. törvény-
székének közbírája lett, elkerült Gyuláról. 
A három lány Tereza, Jozefa, és Magdolna 
közül, Jozefa maradt Gyulán, kinek Dubányi 
Imrével kötött házasságából született gyer-
mekei révén még ma is élnek a városban 
Thezarovits leszármazottak.

„A Publicum előtt tudva van, hogy ez előtt egynéhány Esztendővel az ese-
dező szép vagyonnal bírt de minekutánna tanult mesterségén kívül egyéb 
spekulátiokkal is szerentséjét próba kőre vetetté, az idő változása és az 
adóssága annyira törben ejtette, hogy őtet öt rendbéli Executio (végrehaj-
tás)  is érte kezénél volt birtoka el vétetett egy felépült nevezetes háza, a 
pernek kimeneteléig Bírói Zár alatt tartatik.”

„Békési Járásnak FőSzolga Bírája Gyulai Cont-
ribuens és Vasárus Thezarovits Antal kérésé-
nek tett vizsgálatárúl teszi alázatos jelentését.”

Az 1820-as években Thezarovits Antal a megyénél adója elengedését kérvényezte. Részlet a ké-
relmet kivizsgáló Főszolga Bíró leveléből.

Az 1801. évi tűzvész után a városkép meg-
változott, kialakult a belváros mai képe. 
A Megyeház és a Városház utcák a mai 
Kossuth Lajos utcában folytatódtak. A ka-
tolikus iskola előtti teret kiszélesítették. 
A Harruckern teret pedig délfelé a mai Vá-
rosház utca felé megnagyobbították.


