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AZ ÁRTÉRI GAZDÁLKO
DÁS
A Kárpát medencei gazdasági-politikai 
kontinuitás alapja. Második rész 

A fok

A vízi munkálatokra utaló jelek értékelése során 
rámutattunk, hogy a Kárpát-medence népei a kü
lönböző korokban a nagyobb folyóvölgyekben ve
zérárkok. klsebb-nagyobb csatornák, folyóágak. 
ásványok segítségével egységes vízrendszert alakí
tottak ki. Közelebbről is megvizsgálva az egyes Je
leket. két -  az elsó pillantásra különbözőnek látszó 
rendszer -  léiére következtethetünk. Az elsőt az 
Alföld hosszanti sáncaihoz kapcsoltuk, a másodi
kat pedig a középkori ártéri gazdálkodáshoz.
Az ártéri gazdálkodáshoz kapcsolódó vízrendszer 

kialakításáról keveset tudunk. Andrásfalvy Berta
lan véleménye szerint ez már az újabb kökorban 
bekövetkezhetett. (Andrásfalvy 1973.) Az azonban 
több oklevelünk tanúbizonysága alapján biztosra 
vehető, hogy a Kárpát-medencében a honfoglalást 
kővető időszakban gyorsan kiépült. (Károlyi 1960. 
47. oldal. Károlyi-Nemes 1975. 30. 111. 65. oldal) 
Ettől az időszaktól kezdve követhetjük nyomon a 
Alföldön a fokrendszer működését.

A vázolt Időrend alapján az egyes vízrendezések bemutatását 
a gyórök Ismertetésével kellene kezdenünk, hiszen akár a 
szarmatákat, akár a rómaiakat, akár az avarokat tekintjük a 
hosszanti sáncok alkotóinak, azok mindenkeppen a 895. évi 
honfoglalás elótt készültek, ezzel szemben a középkori magyar 
gazdálkodáshoz kóthetó fokrendszer létéról csak az államalapi* 
tást kővető időszakból rendelkezünk biztos adatokkal. Ennek 
ellenére úgy érezzük, hogy az adott esetben célszerű a sorrendet 
megfordítani. Kutatásaink során ugyanis arra a következtetésre 
Jutottunk, hogy a két vízrendszer közül, bár mindkettő azonos 
elvek szerint épült ki. a gazdasági haszonvételekhez kapcsolódó 
fokrendszer volt az általánosabb, s ennek megfelelően az 
egyszerűbb, míg a gyórrendszer egy konkrét problémakör 
megoldását szolgálhatta, s igazán hatékonyan csak a fokokkal 
kiegészítve működhetett. így a korai vízrendezések ismertetését 
a fokrendszer bemutatásával kezdjük, majd ezt kővetően térünk 
ki a gyórök tárgyalására.

Korábban már említettük, hogy az Alföld folyói az 
áradások hordalékterítéseinek következtében foko
zatosan elsáncolják magukat, természetes gátak, 
hátak és övzátonyok között kanyarognak. Az egy
mást követő árhullámok azután e magaslatokon 
átbukva, vagy azokat áttörve zúdulhatnak be az 
ártérre. A magaspartok tehát nem képesek útját 
állni a kitörő árnak, azt azonban megakadályoz
hatják, hogy az apadó víz a mederbe visszafolyjon. 
Az ártéren rekedt víztömeg klsebb-nagyobb tavak
ban, lápokban, mocsarakban gyúlik össze. Ilyen 
körülmények mellett az ártér elvlzesedéscnek 
mértékét két döntő tényező határozza meg. Az

egyik, amint arra az erdők szerepével kapcsolatban 
már utaltunk, hogy a terület növényzete mennyi 
vizet képes felhasználni illetve visszatartani, a 
másik pedig, hogy az övzátonyok nyílásain a 
fokokon és az árteret behálózó ereken keresztül a 
vízfeleslegnek legalább egy része visszaszivárog
hat-e a folyóba.
Az Alföld jellemzésekor már felhívtuk a figyelmet 

arra. hogy a XV. századot megelőző időszakban a 
Tisza-völgyét a különböző erek. vízfolyások, folyóá
gak nagy száma jellemezte, melyek hosszú távon 
csak akkor maradhattak fenn. ha állandó jellegűek 
voltak. Ugyanis ha a víz csak időszakonként 
töltötte volna meg a medrüket rohamosan felisza- 
polódtak, eltűntek volna. Az időszakos erek. folyóá
gak feltőltödésének folyamatát az 1. ábrán szemlél
tetjük.
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1. ábra Az erek feliszapolódásának vazlala

Itt Jól megfigyelhető, hogy a folyóvizek medrében a különböző 
vízi növények nem tudnak megkapaszkodni. Gyökeresen 
megváltozik azonban a helyzet, ha az ér vagy folyóág az cv egy 
részében teljesen kiszárad. Ilyenkor, akárcsak az ártér különbö
ző hosszabb-rövidebb időre elborított területein, itt is megjelen
nek a különböző nedvességet kedvelő növénytársulások, 
gyékényesek, zsombékok, nádasok, bokorfüzesek, stb. A medret 
ellepő növényzet azután megköti a viz által szállított hordalékot 
és az ér clsckélycscdik. eldugul. Emiatt a nedvesebb időszak
ban. esetünkben árvizek idején az ér, folyóág. stb. nem képes 
az érkező víztömeget elvezetni, az árhullám igy a partok mentén 
szétterülve, lassan húzódik tovább, elóbbutóbb az ilyen ereket 
szegélyező hátakat, szigeteket is elborítja. A medrek eldugulásá
nak másik velejárója, hogy a víz folyása lassul, helyenként a nö
vényzet annyira belepheti, hogy már-már állóvíznek látszik, a 
vízfolyás tóba vagy mocsárba fullad, ahol a növényzet tovább 
burjánozva erősíti a folyamatot. Az állandó jellegű vízfolyások 
időszakossá válása tehát egyrészt azok fcltőltödéséhez, elmocsa
ras odasához, másrészt a körülöttük fekvő területek végletes 
clvózes édeséhez vezet. (Ugyanez a folyamat játszódik le abban az 
esetben is, ha a vízfolyások medrét malomgáttal, vízlépcsővel 
vagy egyéb duzzasztóművel elzárják. A viz sebessége csökken, 
ezzel párhuzamosan nó a hordaléklerakódás, az egyre Jobban 
feliszapolódott medret, tározót belepik a vízi növények tovább 
gyorsítva a folyamatot

A fentiekből következően az Alföldet keresztül-ka- 
sul behálózó erek és folyóágak állandó vízfolyások 
voltak, tehát fo ly a m a t o s  vízutánpótlásuk biztosított 
volt. Az Alföldünk éghajlati viszonyai mellett 
azonban ez az utánpótlás nem származhatott a 
csapadékból, hiszen a terület viszonylag száraz 
éghajlatú, az évi csapadékátlag 5-600 mm, a nyári 
pedig csak 300 mm körül mozog. (Károlyi-Nemes 
1975. 23. oldal. /Az Idézett fejezet Nemes Gerzson
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munkája. A  műből általában a Károlyi Zslgmond 
által írt fejezeteket Idézzük, ahol ettől eltérünk, ott 
a továbbiakban NG. monogrammal jelöljük ezt./) 
Ilyen körülmények között az erek vizutánpótlását 
csak a visszaszivárgó vizfelesleg adhatta. Azt kell 
tehát mondanunk, hogy ezeknek az ereknek a 
puszta léte arra enged következtetni, hogy az 
árhullám fokozatosan visszafolyt a nagyobb folyó- 
inkba. Az árterek s a folyók között tehát állandó, 
kétirányú kapcsolatnak kellett lennie. Ezt a kap
csolatot az övzátonyok nyílásai a fokok biztosítot
ták. A fok volt tehát az ártér kulcsa, épp ezért 
szerepének, működésének és eredetének feltárása 
nélkül az ártér képét nem lehet felvázolni.

A fokok eredeteiül több egymásnak ellentmondó nézet látott 
napvilágot Mielőtt azonban ezeket egymással szembesítenénk 
megkíséreljük meghatározni a szó egykori Jelentését, remélve, 
hogy ezzel a felvetett kérdés megválaszolásához Is közelebb 
Juthatunk.

A fok szó Jelentéséről A  magyar nyelv értelmező szótárában 
többek között a kővetkezőket olvashatjuk: ’A  tű. a balta, a 
fejsze foka: az a vége amelyiken a lyuk van. illetve maga a 
lyuk', egy mósikJelentésválLozatapedig: “a kard. a kés tompább 
Jele, oldnla'. A magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint 
az utóbbi jelentésváltozat tekinthető ősi örökségnek, az előbbiek 
ebből fejlődhettek ki. A kard és a kés tompább fele egyben a 
vastagabb is, a tű, a balta cs fejsze egyaránt a vastagabb végén 
lyukas, a szó lyuk. rés értelme ennek megfelelően alakult ki, ezt 
vihették át utóbb a magaspartok réseire, így állt elő a szó 
'nagyobb vizekből kifolyó ér vagy csatorna" jelentése. Aszó "ősi 
örökségnek" tartott Jelentésére felhozott példa 1506-ból szárma
zik. A "rokonnyclvek" körében található analógiák közül a 
nyílvessző fokát, a hurrá Illeszkedő vastagabb végét Jelölő 
szavakat érdemes kiemelni.

Ez a származtatás meglehetősen erőltetett, s véleményünk 
szerint téves is. Ebben a kérdésben Andrásfalvy Bertalannal 
értünk egyet, aki a következőkre hívta fel a figyelmet:

A "fok" szó 'eredetileg is rést. szűkületet, keskeny bevágást 
Jelenthetett A nyílvesszőnek azt a végét, és bevágását Jelentette 
amelybe beleillett az y húrja. Az erdei kis, prémes állatokra 
vadászó népek, mint a ml rokonaink, nagy bunkós fe jű  nyíl
vesszőket használtak. Az egyszerű hegyes végű nyílvesszők is 
elől súlyosabban vastagabbak, hogy egyenesen. JeJjel előre 
szálljanak.' (Andrásfalvy 1975. 17. oldal). A nyílvessző foka. 
amennyiben az annak "hátsó végére" utal, nem keletkezhetett 
az etimológiai szótárban feltüntetett módon. Ha az ismertetett 
szófejtés helyes lenne, akkor az adott esetben épp fordítva, a 
nyílvessző hegyét neveznék foknak. Ezenfelül a szótárban 
"..figyelmen kivül hagytak egy fontos jelentést: a székely asz- 
szony a szövőszék felkészítésénél a mejjéket. a lánefonalakat a 
borda fokaiba fűzi be. A szövőszék bordója olyanforma, mint egy 
nagy, hosszú, sűrű fésű. a fogak közti rés neve pedig fo k ' (uo.).

Ebből következően a szó eredeti értelme: rés, 
bevágás, mesterséges nyílás. Az ártereken tehát az 
övzátonyokon kialakított nyílásokat nevezték 
fokoknak. Az árterek kulcsait az ember hozta létre.

Az iménti következtetésünk azonban elhamarkodottnak 
tűnhet, ha sorra vesszük a fokokról alkotott megfogalmazáso
kat: a történeti földrajzzal, vízrajzzal, stb. foglalkozó szakembe
rek közül talán esak Andrásfalvy Bertalan tekinti a fokokat 
mesterséges létesítményeknek, néhányan (pl. Károlyi Zsigmond 
és Frisnyák Sándor) elismerik, hogy a "természetes fokok" 
mellett ilyenek Is voltak, a nagy többség azonban természetes 
terepalakulatoknak tartja a fokokat, ennek megfelelően a 
működésűk és szerepük meghatározásakor elsődlegesen a folyó 
életfolyamatait veszik alapul.

E felfogások lényeges elemei a következők: a fok természetes 
partmenti terepalakulat, az övzátony nyílása volt, melyen át a 
kitörő víz általában nagyobb mocsarakat lápokat táplált Ez a 
kép az árterek keletkezésének ismeretében szükségszerűen 
alakul ki a kutatóban, hiszen amennyiben csak a természeti

folyamatokat vesszük figyelembe, ennek így kell történnie, az 
ártér mélyén ennek megfelelően kisebb - nagyobb mocsaraknak, 
lápoknak, sárréteknek kell sorakozniuk, s mivel ez aXVJlI-XIX. 
században így is volt. magától adódik a feltételezés, hogy a 
Tíszavőlgy általános jellegzetességére, természeti adottságára 
bukkantunk. Ez az alapja annak, hogy a XIX. századi Alföld 
képet mind a mai napig visszavetitek egészen a honfoglalás 
koráig, csakhogy eközben az ártér képének felvázolásakor egy 
igen lényeges mozzanatot figyelmen kívül hagynak. Azt tudniil
lik, hogy a terület lakott volt.

Történelmünk tanúbizonysága szerint az árterek 
az ország legsűrűbben lakott térségei közé tartoz
tak. Jól látható ez Györűy Györgynek az Árpád-kori 
településhálózatot ábrázoló térképein, de erről 
tudósítanak a régészeti leletek Is. A Kárpát-meden- 
cc települései kivétel nélkül kisebb-nagyobb vízfo
lyások partján feküdtek, az ártéren pedig lehetőség 
szerint különböző vizek, folyók, erek, fokok találko
zási pontjain. Az ember tehát igenis jelen volt a 
Kárpát-medence árterein és tevékenységével őmaga 
is formálta a táj arculatát.

Az ember és a természet viszonyát taglaló fejezetben már 
rámutattunk, tarthatatlannak tekintjük azt az álláspontot, hogy 
az ember "fejlődésének korábbi időszakaiban" még "túlságosan 
primitív" volt ahhoz, hogy megváltoztassa a környezetét. Ha 
végiggondoljuk az emberiség történetét, magunk is könnyen 
beláthatjuk, hogy a földművelés és az állattenyésztés megjele
nése óta az ember elég "fejlett” volt ahhoz, hogy elpusztítsa saját 
életterét Gondoljunk csak Egyiptom vagy Mezopotámia 
elsivatagosodására vagy a Földközi-tenger medencéjének 
lccsupaszitására. A Kárpát-mcdcncct. az ide az ie. Vl-V. század 
fordulójától több hullámban betelepülő "nomád” népek, ha 
gazdálkodásuk valóban úgy épült volna fel, ahogyan azt ma el
képzelik. bizony kopár pusztasággá változtatták volna a honfog
lalás időszakára. Annak, hogy ez végülls nem következett be, 
nem az volt az oka. hogy a Kárpát-medence népei nem avat
koztak be a természeti folyamatokba, hanem az. hogy más, szá
munkra már idegen és érthetetlen elvek alapján tették ezt. Épp 
ezért, ha meg akarjuk ismerni a környezetüket, életterüket, 
vagyis a szülőföldjüket, hazájukat, célszerűnek látszik első
sorban a hagyatékaikra támaszkodni. És itt engedtessék meg 
nekünk, hogy egy érzékletes példával világítsunk rá, mire is 
gondolunk:

Az adott esetben nem az övzátonyok nyílásai kezdték el 
magukat foknak nevezni, hanem az árterek népe adta nekik ezt 
a nevet. így a fokok fogalmának meghatározásakor a név 
lehetseges eredetet kellett volna a kutatások előterébe helyezni, 
s a lehetséges jelentések tisztázása után a kapott eredményt 
kellett volna összevetni a természeti folyamatok egyes mozzana
taival. A későbbiek során látni fogjuk, hogy az így nyerhető kép 
pontosan fedi a valóságot. (Az Igazsághoz hozzátartozik az is, 
hogy az ismertetett módszer nem a mi "találmányunk”, ponto
san ezt alkalmazza Andrásfalvy Bertalan a Duna mente 
népének ártéri gazdálkodásáról irt müvében. Nem véletlen 
tehát, hogy az ő eredményei közelítik meg a legjobban a valósá
gos helyzetet.)

Kíséreljük meg ennek megfelelően a fokok fogal
mát. a bevágás, mesterséges rés, nyílás Jelentés 
felöl megközelítem, s szedjük csokorba azokat az 
adatokat, melyek segítségével igazolhatjuk, hogy a 
fokok valóban ilyen létesítmények voltak:

1/. Már a kora Árpád-korból származó oklevelek 
egy részében is olvashatunk a halasok megtöltésé
re országszerte létesített árkokról (Károlyi-Nemes 
1975. 65. oldal), a halászattal kapcsolatos adatok 
a korszak más forrásaiban Is megjelennek. így 
1075-ben a Garamszentbenedekl apátság alapító 
levele említi Alpár kilenc halastavát (im. 30. oldal), 
Kálmán király 1100-ban kelt vencsellől I. dekrétu
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mából pedig megtudhatjuk, hogy a halastavak és 
a halászó helyek már Szt. István uralkodása óta 
adományozás tárgyát képezik (Károlyi 1960. 47. 
oldal). A  későbbi források arra is rámutatnak, hogy 
a halastavak értékét az élővízzel való kapcsolata 
adja, ezt pedig a fokok biztosítják. A halasok 
mellett a Jelzett időszakban a z o k a t  a területeket is 
külön adományozták, amelyek fokok segítségével 
eláraszthatóak voltak, azaz a halászat a középkor 
folyamán meghatározott vízrendezésekkel, fokok 
ásásával és különböző nagyságú területek idősza
kos vagy állandó elárasztásával Járt együtt, és az 
egyes területek esetében az eláraszthatóság puszta 
ténye értéknövelő tényezőnek számított. Ad abszur
dum az elöntött földek az adott korban értékeseb
bek mint az ármentes szint. Ez pedig egyértelműen 
azt Jelenti, hogy az elárasztott térségek hasznosítá
sa is biztosított volt.

2/. Ezt látszik alátámasztani a Werbőczy Tripartl- 
tumában található értékelési rendszer is. "Az ingó 
és Ingatlan Javak becsűjéről" szóló címben (I. rész 
133. cím) ugyanis a következőket találhatjuk:
"40. §. Továbbá a kifolyó és el nem apadó halas

tavat 10 girára. A ki nem folyó és szárazság idején 
elapadót pedig 5 girára.

41. §. Nagy halastavat melynek rekeszei vannak 
és amelyet Gyalmostónak. vagy Morotvának is 
neveznek, nem különben a Dunán, a Tiszán, a 
Száván, a Dráván lévő egyéb halászatot, melyet 
Tanyának hívunk, ha bizonyos évi jövedelmet hoz. 
tízszer annyira becsüljük mint annak évi jövedelme. 
Ha pedig számba vehető évi jövedelme nincsen, 
amint ez nálunk általában szokásban van általá
ban 50 girára becsüljük...

43. §. Továbbá azt az elzárást, melyet vízáradás 
idején készítenek, a melyei rekesznek hívnak, ha 
különös vagy saját jövedelme van egyenként 100 
dénárra (vagyis 1 /4 gtrára)

44. §. Továbbá: azt a vámot amelyet vizen és 
szárazon szedni szoktak, tízszer annyira becsüljük, 
mini amennyit annak évi jövedelme te szén. "
Ha azzal is tisztában vagyunk hogy ugyanezen 

értékrendszer szerint a legnagyobb értékű Ingatla
nok a várak és monostorok 100 glrát értek, a 
templomok értéke építésmódjuk és használatuk 
függvényében 5-50 glrálg teíjcdt. a szántóföldeké 
pedig akárcsak az egyszerű erdőké, azaz a kisterje
delmű ligeteké és a bokros csalitos részeké 3 gira 
volt. akkor magunk is beláthatjuk, hogy az elárasz
tott területek az ártér legértékesebb tartozékai 
voltak. Egy nagyobb halastó, vagy halászóhely 
értékével csak a monostorok a várak. Illetve a 
gyümölcsösök, melyek becsértéke holdanként 3 gi
ra, és a kitelj edt erdőségek, melyeké 150 holdan
ként 50 gira volt. vetekedhettek

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a halászat az 
adott korban sokkal Jelentősebb gazdasági ág volt 
mint a földművelés, hiszen a legértéktelencbb tár
gyal: az elapadó és ki nem folyó halasok is majd 
kétszer annyit értek, mint a szántók.

3/. A  középkori halászathoz a korai vízrendezések 
is hozzátartoztak. Már az említett oklevelekből is 
kitűnt, hogy a halasokat különböző árkok segítsé

gével töltötték meg vízzel (és hallal). A tavak ezek
nek az árkoknak, azaz az élővízzel való közvetlen 
kapcsolatuknak köszönhették az értéküket. "Fok 
nélkül mit sem ér a tó vize, halállománya nem tud 
megújulni az élővízzel való kapcsolat hiánya miatt, 
vize megposhad, begazosodik és értéktelenné válik. 
1744-ben Mohács város és foldesura. a pécsi 
püspök közt a város halászati jogáról folytatott 
perben a megidézett tanúk egyhangúan azt vallot
ták, hogy ha az Ostya foknak nevezett vizet elre- 
kesztik. akkor a Földvári tó és a Csök-Duna neveze
tű uradalmi halászó vizek pusztán és üresen 
maradnak és az uradalom azokból semmiféle 
hasznot nem húzhat Ugyanis az Ostya fok az 
említett halastavak csatornája, melyen át áradás
kor a Dunából a halak a Földvári tóba és a Csök- 
Dunába bejönnek. A tavak lehalászása is rendsze
rint a víz leeresztésével a fokoknál történt Rajt- 
martn fok is azért készült mert a nevezett bérló 
másképp a Holt Dunát lehalászni nem tudta. Ezért 
sem lehetett az úrbéri elkülönítések során külön
választani a fokokat a hozzájuk tartozó tavaktól 
Például a mohácsi úrbéri elkülónözési per egyik 
iratában azt olvassuk hogy a •halászat kizárólagos 
földesúri jog lévén... a szigetben fekvő halastavak, 
valamint a halaknak azokba bocsájtásához és 
tenyésztéséhez szükséges fokok... az uradalom 
kizárólagos tulajdonai maradiiak’" (Andrásfalvy 
1975. 160. oldal)
A középkori Magyarország egyik legjelentősebb 

gazdálkodási ága tehát szükscgszerüen feltételezte 
a korai vízrendezések végrehajtását.

4/. A vízrendezésekhez szükséges ismeretek 
meglétét bizonyítja ugyanennek a résznek a 87. 
címe. amely szerint: "...a vizeket vagy folyókat 
rejtekcsatomákon és néha igen csekély árkon át 
vagy gátak állításával és töltések által mindenki 
olyan helyre és mederbe vezethetné le. amilyenbe 
inkább akarja..."
Az e három pontban felsorolt adatok egyértelmű

en arra utalnak, hogy a Kárpát-medence folyóvöl
gyeiben már a XI. században jelentős vízi munká
latok folytak. Ezek azonban alapjaikban különböz
tek a XIX. századi folyószabályozásoktól, hiszen 
céljuk nem az ártér felszámolása, hanem gazdasági 
hasznosítása volt.

5/. "A vidékünket érintő oklevelekben is sokszor 
találkozunk a fok szóval. Ezek többször utalnak 
arra. hogy ezek mesterséges létesítmények. így 
1411-ból Szeremle határában szerepel •fossatum 

fok vocatum de ipsa piscina excisum'. A fossalum 
kétségtelenül emberi tevékenységre utaL Közvetve 
a fokok ásására mutat tehát minden hasonló, vizet 
vezető fossatum legalábbis ezen a vidéken és ez 
idő körül kelt írásokban... Határozottan kitűnik a 
fokok mesterséges volta egy Mohács és Kölked 
között 1771-ben folyó halárper tanukihalgatásl 
Jegyzőkönyvéből is: *A kérdésbe vett fok körül, 
melly egy fejér vastag régiJegenye fánál a Dunába 
szakad meg fordulván mindenkor gyermekségétül 
fogva ezen fokot tudgya és Ismerte mely fokot a 
régi török időkben mohácsi Pere István ásta és 
csinálta volna régi öregek mohácsi lakosoktul
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hallotta a tanú azért is neveznék Pere fokának.<" 
(Andrásfalvy 1975. 16. oldal)

6/. E fokok mesterséges eredetére, és ezzel együtt 
a korai vízrendezések létére számos helyrajzi név 
utal: így pl a már említett Ásvány-fok, Ásott-fok. de 
a tulajdonnévről elnevezett fokok egy része is. And
rásfalvy említi hogy a "Pap foka. Pap nevű árandás 
által vályatotL"(uo.) De tudatos kialakításra utal 
például az Alámenő-fok neve. amely a fok létesíté
sének célját is mutatja. Vagy említhetnénk a Hor- 
tobágyot északnyugat-délkelet irányban átszelő Ár
kus-eret (másnéven Árkus-patak). Ez az ér Ohat 
határában indul és a Hortobágyba torkollik. Egyes 
feltételezések szerint csak 1716-ban ásták a célból, 
hogy a csegei határból a vizet levezessék. Más 
nézetek szerint azonban ezeket a munkálatokat 
már csak felújításnak, karbantartásnak kell 
tekintenünk. (Kaán 1939. 161. oldal) Eszerint az 
árkot már a XIII. században kialakították, részben 
azért, hogy az ohatl határban meg-megujúló 
mocsarakat levezessék, részben pedig hogy a 
Hortobágy pusztát vízzel elárasszák. Ehhez az 
értelmezéshez mi csak annyit tehetünk hozzá, hogy 
a Jelzett Időszakban a Hortobágy még nem volt 
puszta, területét erdők borították. Az egyik ilyen 
erdő maradványai még ma is láthatóak az ohati 
határban. így sokkal valószínűbb, hogy az árok 
ásásával a terület vízellátását, gazdasági haszono- 
sitását kívánták biztosítani

7/. Utoljára emlékezzünk meg a XVIII-XIX. száza
di térképek tanuságtételéről. Ezeken ugyanis jól 
megfigyelhető, hogy a fokok a vizet alulról fölfelé 
vezetik be az ártérre, és a tavakhoz, holtágakhoz 
azok alsó végéhez kapcsolódnak, azaz ezek a csa
tornák az ártér legmélyebb pontjain kanyarogva az 
ártér valamennyi állóvizét és vízfolyását egységes 
rendszerbe kapcsolták. (2-3. ábra). Vonatkozik ez 
a Tlszadob és Tiszaluc közötti folyószakaszra is. A 
4. ábrán jól megfigyelhető a Máté-fok és a Rákos
fok. melyek később összekapcsolódva futnak az 
ártér mélyébe, de ugyanez elmondható a Péter-fok 
eréről Is. amely elágazik egy nagyobb holtág felé, a 
másik ága pedig hol szétterülve, hol összezsugo

3. ábra A Szil-fok öblözete Tlszakcszlnél

rodva távolodik a Tiszától. A  Tlszataiján és Tlsza- 
kcszi határában található folyószakasz 1845-ös 
hosszszelvénye szerint az itt sorakozó fokok a bal- 
parton: a Ilatár-fok, az Ör tó. (Órtó foka), az Etzet 
tó. (Etzet-fok). Karatsa tó. (Ásott-fok) és a Hegedűs 
fok. a területről készült térképeken látható Bogár
fok itt nem szerepel (talán feliszapolódott). helyét 
csak egy mélyedés Jelzi a Karatsa tó és a Hegedűs- 
fok között, a Ludas-fok és a Kristály-fok pedig a 
Tiszával párhuzamosan folyt, azzal csak más 
fokokon, illetve a Selypes éren keresztül érintke
zett, így e helyen nem is jelölhették.

A jobb parton: a Mély-fenék, a Lapos (Örvény-fok) 
s több névtelen mélyedés. Ezek közül a Tlszatarján 
felső végében álló. a Nagy-tó öblözetét látta el vízzel 
(lásd a 2. ábrát), a Tlszakeszl felett húzódó pedig a 
Szil-fokkal, másnéven Rlgós-fokkal lehet azonos. 
(3. ábra) Ezek a fokok kivétel nélkül egy-egy tóhoz, 
vagy tavak egész sorához kapcsolódtak, és a vizet 
minden esetben tovább vezették az ártér mélyébe. 
Épp emiatt a fok szó jelentését nem korlátozhatjuk 
az övzátonyok kiszakadásaira. A bemutatott térké
pek alapján szeretnénk mégegyszer kiemelni a 
fokok egy igen lényeges tulajdonságát: az Örvény
fok. az Etzet-fok. az Alámenö-fok. az Ásott-fok, a 
Kún-fok és a Nagy-morotva foka a vizet a folyó 
folyásával szemben, azaz alulról fölfelé vezeti be az 
ártérre és az egyes tavakhoz, holtágakhoz azok al
só végénél kapcsolódik. Ez az elhelyezkedés általá
ban Jellemző a fokokra. Megfigyelhetjük az alpári 
határban (5. ábra), vagy akár a "hírhedt Mirhó-fok" 
körzetében, ahol az Abádl-fok illetve a Tiszabura 
határában álló Nagy-fok Is alulról vezette be az 
öblözetekbe a Tisza árhullámait, sőt a Mírhó-fok 
egyik leágazása is a Tisza folyásával szemben 
folyva kanyarodott az Abád határában sorakozó 
tavak felé. A fokok a Felső-Tisza vidékén Is hasonló 
Jellegzetességeket mutattak. Ezt példázza a Kisvar- 
sánytól Tiszaadonyig tejedó szakasz XVIII. századi 
térképe. (6. ábra) Á "Báts Aranyos" (ma: Aranyos
apáti) határában húzódó morotva éppúgy az alsó 
végétöl kiinduló fok révén kapcsolódik a Tiszához, 
mint ahogy a gyürei öblözet Is a község határában, 
tehát a medence legmélyebb pontján nyíló fokon át 
telt meg vízzel. Az idézett példák azt támasztják 
alá. hogy az alulról töltés az egész Tisza-vőlgyben
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a fokok általános jellemzője volt (még a XVIII. szá
zadban is!). A fokok elhelyezkedésének ez az egész 
folyóra (és az egész Kárpát-medencére) kitcíjcdö 
feltűnő rendszeressége mindenképp emberi tevé
kenységre utal, illetve arra, hogy a magyarországi 
folyók mentén a fokok segítségével egységes víz
rendszert alakítottak ki, melynek maradványai még 
a XVni. századi térképeken is Jól megfigyelhetők...

A fokok egységes rendszerbe kapcsolták az ártér 
valamennyi vízfolyását. E vízrendszer kialakításá
nak célja az ártér hasznosítása, az ártéri haszon
vételek biztosítása volt. Ennek érdekében azonban 
a folyómedrek elfajulásait, a tavak, holtágak, lapo
sok feliszapolódását. elmocsarasodását meg kellett 
akadályozni, az árvizek kártételeit pedig korlátozni 
kellett. Az árvédelem így a korai vizi munkálatok 
céljai közt is előkelő helyen szerepelt, az alkalma

zott módszer azonban első pillantásra meghökken
tőnek tűnik. A kitörő árhullámok ellen ugyanis 
nem gátak, töltések emelésével, hanem a víz szét- 
vezetésével védekeztek. Az elv roppant egyszerű: 
minél nagyobb területet önt el egy adott árhullám, 
annál jobban ellapul, szintje a lehető legalacso
nyabb lesz. az ártéri szigetek, a folyóhátak, sőt 
nem egy esetben a magasabban fekvő laposok is 
ármentesek maradnak. Ha pedig az árhullám levo
nulása után a kiáradt víz visszavezetéséről Is 
gondoskodnak, az ár egyáltalán nem okoz károkat, 
az ártér gazdasági hasznosítása így jellegének 
megváltoztatása, azaz elpusztítása nélkül is meg
oldható, sőt, e megoldás sok tekintetben gazdasá
gosabb is a ma alkalmazott módszereknél. Példa
ként említhetjük, hogy az ártéri gazdálkodás ese
tében az árvédelem és a vízgazdálkodás közvetlenül 
kapcsolódott valamely termelő ágazathoz, az adott 
esetben a halászathoz. Itt azonban a közvetlen 
kapcsolaton nem csak azt kell értenünk, hogy a 
halászat nem nélkülözhette ezeket a vizi munkála
tokat. mert ez az összes többi haszonvételre is igaz, 
hanem azt. hogy a vízrendezéseket termelő tevé
kenységük közben maguk a halászok hajtották 
végre, vagyis az ártér árvédclmének. gazdasági 
hasznosításának biztosítására nem volt szükség 
egy elkülönült, csak ezzel foglalkozó "szervezet"-re, 
illetve ez a "szervezet" egyben termelő tevékenysé
get is folytatott. Az árhullám egyre teljesebb szét
terítése tehát egyaránt szolgálta az árvédclcm és a 
gazdálkodás érdekeit. Ilyen körülmények között 
nem csodálkozhatunk azon. hogy a középkor 
folyamán felfigyeltek arra. ha egy adott terület 
fokok ásásával elárasztható, s az egységes vízrend
szerbe bekapcsolható volt.
A fokrendszer kiépítése során egyre nagyobb 

térségeket kapcsoltak be az elárasztásokba, a 
fokrendszer kiterjesztése így folyamatos lehetett.

5. ábra Alpár XVIII. századi térképe a fokrendszer nyomaival 
fent: 6. ábra A Kisvár sány tói Tiszaadonyig terjedő Tisza szakasz 
XVIII. századi térképének részlete fokokkal és halasokkal

A 44. oldalon lévő rajz a Tlszataijántól Tiszadorogmáig terjedő 
folyószakaszt ábrázolja XIX. századi katonai térkép alapján 
A 46. oldalon ugyanezt a területet láthatjuk a javasolt rendezé
sek jelölésével
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hiszen újabb és újabb fokok révén a folyótól egyre 
nagyobb távolságokra tudták vezetni a vizet, s 
egy-egy magaspart vagy folyóhát átvágása után 
növelni lehetett az ártér kiterjedését, s ez, mint 
láthattuk, gazdasági érdek is volt. A folyótól távo
labb eső alacsonyabb fekvésű tájakra ún. közfokok 
segítségével vezették ki a vizet. Ezek több kisebb 
fokot, és rajtuk keresztül számos tavat láttak el 
vízzel. Így működött az általunk vizsgált területen 
a Selypes ér, és a közfokok mint áj ára épülhetett ki 
az a közel 150 km hosszú mesterséges Dunaág. 
melyet már Anonymus Gestája Is említ. (7. ábra)

7. ábra A "Vajas folyó" /a Történelmi atlasz 1990. évi kiadása- 
bán lévő térkép alapján/

A Dunából Foktőnél kiszakadó Vajas folyó Jellegzetességeire 
Andrásfalvy Bertalan hívta fel a figyelmet:

•Ezzel a Vajas folyóval kapcsolatban több elgondolkodtató 
kérdés merül feL Elsősorban különös, hogy a Duna egy mellék
ága sajátos folyóként külön névvel szerepei Általában a 
Dunaágak a Dunával kapcsolatos Jelzős névvel szerepelnek. 
(Kis-Duna. Öreg-Duna. Baracskai-Durva.) Az is példátlan, hogy 
egy folyó többször egyesül egy másikkal vagy azzal többszörös 
összeköttetésben van. fokokon keresztül, és mégis megtartja a 
nevét, még akkor. Is ha annak másik oldalára átkerül. Ez csak 
akkor lehetséges ■ véleményem szerint *. ha magának afoly ónak 
minden ponton felismerhető sajátságai vannak. Az is elgondol
kodtató. hogyan tud külön folyókéntfutni századokon áL amikor 
a Duna szakaszjellegéből kifolyólag állandóan változtatja 
természetes úton is a medrét * (Andrásfalvy 1975. 19. oldal)
A Vajas folyó mesterséges eredetére nem csak a fenti körülmé

nyek utalnak. Feltehetően Igaza van Andrásfalvy Bertalannak 
abban Is. hogy a Vajas név a Vájás alakból származik, és arra 
utal. hogy e folyót úgy vájták volna ld.

*Nemperdöntő önmagában, defigyelemre méltó, hogy Kalocsán 
a nép magától értetődőnek tartja, hogy a Vajast egykor úgy 
vájták volna, és a név Is erre mutat Marsigll aki a XVII. század 
végén többször végigjárta a Dunát és annak első részletes és 
korszerű térképezését is elvégezte, a Vajast canalisnak. tehát 
mesterséges csatornának tartotta és nevezte a térképeken és a 
leírásokban egyaránt Marsigll nem tudott magyarul" (András
falvy 1975. 20. oldal.)
A  Vajas ezek szerint olyan mesterséges Dunaág volt, amely 

nagyobb területek vízellátását és gazdasági hasznosítását tette

lehetővé. és ennek érdekében az egész középkor folyamán 
karbantartották, folyamatosan tisztították. Ennek megszűnte 
után néhány évtized alatt teljesen cltömődött. eltűnt, Illetve 
részeiben fokokká degradálódott. (Andrásfalvy 1975. 21. oldal) 
A Vajashoz hasonló Jellegű folyóágak a Tisza árterében is 

voltak. Korábban már utaltunk a Selypes-érre, de Ilyen elvek 
szerint működtek a Tisza medréből kiágazó erek, folyóágak is. 
Több esetben ezeket is kiegészítették, karbantartották, hiszen 
csak ezek segítségével lehetett biztosítani a Tiszától távolabb cső 
területek árvédelmét és hasznosítását.

Mind a Vajassal, mind pedig a Tisza menti erekkel kapcsolat
ban fel kell hívnunk a figyelmet egy igen lényeges mozzanatra. 
E v íz  folyásokat (legalábbis részben) emberi alkotásoknak 
tekinthetjük, ez azonban nem azt jelenti, hogy ezek medrét 
teljes hosszában az árterek népe vájta volna ki. Sokkal Inkább 
arról van szó, hogy az ártér meglévő természetes medreit, 
holtágait, kötötték oly módon össze, hogy a víz ereje azután a 
szükséges csatornát kialakítsa. Valami hasonló játszódott le a 
Kárpát-medence árterein, mint az Oxus mellett, a folyó új 
mederbe terelésekor, azzal a különbséggel, hogy itt a régi 
medreket nem zárták el, azaz nem űj mederbe terelték, hanem 
több ágra szakították a folyókat.

A korai vízrendezések valamennyi lényeges elemét megfigyel
hetjük a Tíszatarjántól -Dorogmáig terjedő folyó szakaszon. E 
szakasz tágabb környezete a Tokaji-kapu alatti térség, melyet 
kelet felöl a Hortobágy, Nyugat felől pedig a Borsodi Mezőség 
határol. A Tisza Tokaj alatt Nyugat felé kanyarodott, majd 
Tiszaluc határában a Sajó és a Hemád hordalékkúpja mentén 
Délre fordult, a területünket megközelítőleg Észak-déli irányban 
szelve át. Tiszacsegc mellett azután a frissen kialakult süllye
dés. a hevesi nyílt ártér felé fordult, s egy rövid szakaszon ismét 
nyugati irányba folyt. E körzetben szakadtak ki a Tisza testéből 
a Hortobágyot tápláló ágak. Ezek helyét őrzi a XVIII-XIX. 
században a Hortobágy fokja, a Rákos-fok és Csuka fokja. Az 
általunk vizsgált szükebb területen azonban ilyen jellegű 
kiszakadásokat nem találunk, ellenben a csegel határból Indult 
a Hortobágyba torkolló Árkus-ér, mely az előbbi természetes 
ágakhoz hasonlóan a Tisza árvizeit vezette át a Hortobágy 
völgyébe.

A Tiszából kiágazó kisebb-nagyobb vízfolyások közül Igen 
figyelemre méltó a Selypes ér. mely Palkonyával szemben az 
egykori Selypestó határában szakadt ki a Tiszából, majd a 
Vajashoz hasonlóan a fófolyóval párhuzamosan folyt, és 20-25 
km-nyi út megtétele után Ároktő határában torkollott Ismét 
annak medrébe. Nem véletlenül utaltunk Itt a “kőzfokok" 
mintájára működő Vajasra. A Selypes ugyanis, mint majd látni 
fogjuk Tisza tarján és Tiszakeszi halárában Lőbb tó vízellátását 
is biztosította, a folyótól távolabb cső halasok vize és halállomá
nya pedig csak rajta keresztül újulhatott meg. így ha azt nem 
is állíthatjuk teljes biztonsággal, hogy ez az ér is emberi alkotás 
volt, azt minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogy a 
fokrendszer részeként közfok gyanánt működtették.

A Tisza Jobb partján nagyobb eret nem találunk, az ártér 
jellegzetességeit itt elsősorban a kisebb-nagyobb mellékvizek, 
így a Sajó és a Hemád, Illetve a Hcjó, és a HeJóból kiszakadó 
ágak befolyásolták. Jól megfigyelhető ez Tiszatarján és -Keszi 
határában, ahol a Hejóból kiágazó Rigós ér torkollott a Tiszába. 
A  torkolat pontos helyét nem sikerült megállapítanunk, mert a 
területről készített térképekről ez nem derült ki. Ugyanakkor 
nagyon valószínű, hogy a "csáth"-l határtól 'Tisza Keszi~-ig 
húzódó érrendszer nemcsak a terület összegyűjtött vizeiből 
táplál-kozott, hanem a Rigős-ér vizét is magába fogadta. Ezt 
támasztja alá. hogy az erek vizét a Tiszába vezető Szil-fokot más 
térképeken Rigós-fokként említik. A fok elnevezés az adott 
esetben azért zavaró, mert az erek torkolatát általában nem 
nevezték foknak. Ebben az esetben is arra gyanakodhatunk, 
hogy a Rigós ér többé-kevésbé mesterséges volt. a Tiszától 
távolabb cső települések halasainak működtetése érdekében 
csapolták meg a Hejö vizét.

A kiszemelt tájegység tágabb környezetének áttekintése után 
fordítsuk figyelmünket a Tíszatarjántól -Dorogmáig terjedő 
szakaszra. Azt már láttuk, hogy "Csáth", T isza  Tarjány" éa 
T isza  Kcszl” határában a folyó Jobb oldali árterét nem a Tisza, 
hanem annak egyik mellékfolyója a Hejö alakította ki. Ennek 
megfelelően az ártér itt részben magasabb mint a bal parton, 
részben pedig tagoltabb, több keskeny ér, holtág, lapos terül el 
rajta. Ez Jellemző az ároktői határra is. alább azonban “Puszta 
Pély" mellett gyökeresen megváltozik a helyzet, a Pély tó. a 
“Széles lapos", a Karasz tó már az egykori TIsza-medrek vonalán
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található, a Terem hát tövében kanyarodó Tcirm ló viszont 
Ismét kisebb ér. mellékág egykori létére utal.

AJobbpartt őblőzetek közül külön Is fel kell hivnunk a figyel
met az Örvény-fok ártéri medencéjére. A folyó Itt egy kisebb ár
téri szigetet kerül meg. E szigetet részben a Bán erdeje borítot
ta. részben ezen terült cl Tlszatarján. E hálát két fok keresz
tezte. Az örvény-fok. mely az Órvény-tó és a környező időszakos 
víztározók, rétek vízellátását biztosította, és közvetlenül a mező
város határában egy' meg nem nevezett fok. melyen keresztül a 
viz a Nagy tavon át a Nagy akol erébe illetve a Szénásérbc jutott. 
Az Örvény tóba a XVIII. században már felülről, a Sebes-éren át 
Is be tudott tömi a viz. Jellemző azonban, hogy ez utóbbi ki
szakadást helyét nem foknak, hanem kicsapónak hívták. Az itt 
említett erek közül külön ki kell emelnünk a Nagy akol eret. Itt 
ugyanis az ártéri rideg állattartás egyik Jellegzetes létesítmé
nyével állunk szembe. Ez az ér egy nagyobb szigetet, egy akolt 
határolt, amelyen a terület nevének megfelelően különböző Jó
szágok szállása volt. Az ér külső falát, hogy az állatok az akolból 
ne tudjanak kitömi, egy ÍÖldhányással megmagasitották. így a 
Nagy akol ere külső oldalán egy 2,5-3 m magas töltést emeltek.
Alább a Tarján! erdő felett látható fokok a Szil-hát tövéig hú

zódtak. Jelentőségük és céljuk térkép alapján nem érthető meg. 
nem kizárt, hogy egykor a Szil-fok, illetve Szil-ér vízrendszeré
hez csatlakoztak. A következő nagyobb fokról a korábbiakban 
már megemlékeztünk. Itt csak annyival szeretnénk kiegészíteni 
az elmondottakat, hogy a Tíszakcsziröl készített térképek tanú
sága szerint a Szil-fok (ott Rigósfok) ketté ágazott, egyik ága, 
amely a katonai térképen nincs Jelölve, a Hosszú tóhoz kapcso
lódott. majd tovább haladt a Szil-hát felé (ott a Szil hát, az 
Álmos-hát és a Tölgy-hát között), és feljebb, a tarjáni határ 
tövében torkollott a Szil-ér rendszerébe.
Tlszakeszt alatt a Tatő halmot" (Tető-halom?) félkörben ölelő 

Hosszú tó a Telek dúló felett, tehát a legalsó pontján kapcsoló
dott a Tiszához. Ugyanez elmondható az Ároktő felett húzódó 
Kun-fok által táplált tavakról és laposokról, közülük említésre 
méltó a Vlszketes. a Tőkős-tó és a Gálos atya alatti fenék. (A 
nevek Ároktő XIX. .századi térképéről valók, a katonai térképen 
nem szerepeltek. A katonai térképet a másolás során általában 
nem változtattuk meg. ahol azonban az ott Jelzett terepalakula
tok nevét más helyekről ismertük, azt a térképvázlatunkon is 
feltüntettük Ahol a különböző térképeken különböző nevek 
szerepeltek ott a katonai térkép elnevezéseit tartottuk meg.)

Ároktő alatt a falu határában húzódó Aranyos-fokra hívnánk 
fel a figyelmet. A katonai térképen ez már nem található meg, 
az időközben kialakított átmetszés miatt, folytatása azonban, a 
Pély-fok már ott is látható. Az Aranyos-fok a Pély tóba vezette 
a Tisza vizét, a Pély-fok pedig az Ároktő határában található 
mocsarakat táplálta. Az elmocsarasodó medence vizeit a 
Hamis-fok vezette vissza a folyóba. A Széles-lapos vizei pedig a 
"Dorogma" melletti fokon át (a neve Dorogma térképén: "Czigány 
tó foka" és a Czigány tavon át vezetett a lapos felé) folyhattak le.
Az ismertetett vízrendszer sok tekintetben megőrizte a 

fokrendszer alapvető Jellegzetességeit. A bemutatott fokok, az 
Aranyos fok és a Tarjáni erdő felett látható fokok kivételével 
alulról felfelé vezették Id a Tisza vizét az ártérre, ennek megfele
lően apadáskor össze is gyűjtötték azt A kővetkezőkben, mielőtt 
rátérnénk a folyó balpartjának tárgyalására, szeretnénk 
bemutatni, hogy az adott domborzati viszonyok mellett milyen 
változtatásokat kell eszközölnünk ahhoz, hogy a vízrendszer 
minden tekintetben megfeleljen a korai vízrendezések elveinek 
(térkép a 46. oldalon)
Az első lépés a kicsapó elzárása lenne, mégpedig olymódon, 

hogy az ott kiáradó vizeket a Görbe-érbe kényszeritenénk. így 
megakadályoznánk, hogy az Örvény-tó őblözctébe felülről viz 
folyhasson, a kicsapót pedig közönséges fokká alakítanánk.

Alább a Tarjáni erdő felett kiágazó fokokat összekötve a Szil-ér 
hálózatáig vezetnénk. Árvíz idején ennek segítségével hatéko
nyabban lehetne visszaduzzasztani az erek vizét és a "csáth"-i 
határban található Mosan tó és a Füzes alj nevű rét vízcseréjét 
Is meg lehetne könnyíteni. Az erek mellett található laposokat 
kivétel nélkül bekapcsolnánk a vízrendszerbe, esetenként, ahol 
erre mód van, állandó tavakat hozva létre. (Ilyen állandó tó 
lehetne a “Csáthl vensőllő" felett látható Imolyás. illetve a vele 
szemközt húzódó mocsárrét, valamint a Ludas-ér illetve a 
Dörzsély ér mellett fekvő alacsonyabb fekvésű laposok.) A 
"Csáth" alatti rétek vizeseréjét a Határ halom és a Tisza Keszi 
vensőllő között a Ludas ér tövéből elvezetett fokkal lehetne 
biztosítani.
Az Ároktő feletti Felső rétet gyakorlatilag változatlanul hagy

hatjuk, a község alatt azonban szükség lenne az Aranyos-fok 
elzárására, a Pély tavat pedig a legmélyebb pontján kellene a 
Tiszához csatlakoztatni. Ebben az esetben a Pély tó és környéke 
is alulról kapná a vizét.
A terület vízrajzát egyéb tekintetben változatlanul hagyhatjuk. 

(Az Ároktő határában található mocsarak levezetésére az 
Okonád-ércn keresztül nyílna mód. ez az ér azonban már kívül 
esik a vizsgált ártéren, így azzal itt nem foglalkozunk.)

A balparton a vízrendszert Ároktó felett a Selypes-ér és a Tisza 
határozza meg. E szakaszon a tarjáni és a keszi határban 
található tórendszer több fokon keresztül kapcsolódik a 
Tiszához, illetve a Selypeshez. A Büdös tó. a Komoroza tó a Pasa 
tava és az Etzct tó az Etzctfokon keresztül érintkezett a 
Tiszával, a Pasa tava ezenfelül a Selypes-érrel is összeköttetés
ben állt az Alámcnő-fok révén. A Tátos tó és az alatta elterülő 
Ágas tó az Ágas fokán át a Selypeshez, a "Pásá-lázon" valamint 
az Ásott fokon át pedig a Tiszához kapcsolódott.

A Selypes vízrendszerét alább a Bogár-fok, a Hegedűs-fok és 
a kettó között a Tiszával párhuzamosan futó Ludas-fok egészí
tette ki. A Bogár-fok feltűnően ott csatlakozik a Selypeshez, 
ahol abba cgy másik vízfolyás, a Farkas-ér torkollott. A Bo
gár-fok feltehetően ennek az érnek a visszaduzzaszlására. illetve 
fölös vizének levezetésére készült. A Hcgcdüs-foknak is hasonló 
célja lehetett. Nem sokkal e fok betorkollása alatt található egy 
korábbi Tisza meder. E meder nagyívű mcanderei mar Tiszáké- 
s z í határától jól nyomon követhetőek. A Hcgcdús-fok alatt a 
Kristály-fok és a Kis-Tisza körül található mocsarak jelzik az 
egykori vízfolyás helyét, majd a Király tóvá szélesedő Selypes 
keresztezi azt. Lejjebb a “Szent Margitai erdó"-t megkerülő 
Szőke-fenék és Szóké tó utal a folyó hajdani jelenlétére. A 
meander az Inta-tóban folytatódik, melynek elsekélyesedő, 
kiszáradó vége a Mangod-hát alatt a csegci határban az élő 
Tisza közelében van. Ezeket a laposokat a Selypesből kiszakadó 
erreskék látták cl vízzel. A Hegedűs-fok, a Kristály-fok ezeknek 
az crccskcknck a víz után pótlását biztosította.

A Tiszacsege alatt elterülő ártér már kívül esik vizsgálódásunk 
körén. Itt csak a Nagy morotvára, a "Nagy Major crdó"-t megke
rülő Völgycs tóra és a felette látható Mcrkas tóra szeretnénk 
felhívni a figyelmet. Ezeket a tavakat árvíz idején a Börzsönyős 
erdő feletti Nagy morotva fokán át öntötte cl a Tisza. Az alulról 
töltés tehát ebben az esetben Is maradéktalanul érvényesült
Csege felett a Hatáty-fok és az általa táplált Nagy kerek tó 

érdemel figyelmet, a fentihez hasonló okok miatt.
E rövid ismertetésből Is kitűnik, hogy az adott területen egy 

egységes vízrendszert fedezhetünk fel. A felső szakaszon az 
Etzct tó. az Ágas tó. és a Pasa tava öblözete pontosan szemlélte
ti a fokrendszer működését. A  medréből kilépő Tisza az öblözet 
legmélyén látható Ásott-fokon a valamivel feljebb az Etzet tó 
aljához kapcsolódó Etzet-fokon át boríthatta el a medence tava
it. laposait, illetve a visszaduzzasztott Selypes éren keresztül az 
Ágas fokán és az Alámenó-fokon á t Ugyanezek a fokok apadás
kor le is vezették az öblözet vizfelcslegét.
Az alsóbb szakaszon a víz visszavezetése nem érvényesülhetett 

maradéktalanul, hiszen a Szőke fenék és a Szóke tó a Selypes
ből felülről kapta a vízutánpótlást Az adott esetben a Sely
pes-érrel közvetlenül érintkező Szóke fenék is lehetne az egykori 
holtág legmélyebb pontja, ennek viszont ellentmond az a tény, 
hogy a "Szent Margitai erdő" alatti és az azt kővető szakaszokon 
még a térkép elkészülésének idején Is nyílt víztükör volt, ugyan
ez vonatkozik a Szóké tóhoz kapcsolódó Inta tóra Is. E területet 
tehát többé-kevésbé át kell alakítanunk ahhoz, hogy megfeleljen 
az ártéri gazdálkodás követelményeinek. Első lépésként a 
"Csege" felett kiágazó Hatáty-fokot vezetnénk a "Kis major’’ 
szigete alatt egészen az Inta tó vizéig, átszelve az előtte elterülő 
laposokat. Ezt követően a Nagy kerek tó felett nyitnánk meg az 
ővzátonyt, s a Mangod-hát felett a Szilfás-hátat átvágva vezet
nénk egy fokot elóbb a "Szent Margitai erdő" nyugati oldalán, 
majd tovább a "Puszta Sz.Marglta" mellett húzódó Szőke-tóba, 
végül pedig kelet felöl kerülve meg az erdőt vezetnénk a vizet a 
Szőke fenékre. Ezzel cgyldóben gondoskodni kellene a Selypes 
érből kiágazó erccskék eltöméséről is. Ennek a legegyszerűbb 
módja a S*lypes-torok áthelyezése lenne. HaTlszakeszi magas
ságában elzárnánk az ér további úqát, és azt a Bogár-fok, Illetve 
a Ludas-fok érintésével a Tisza medrébe kényszeritenénk a 
Hegcdús-fok cgyidejú elzárása mellett meg lehetne akadályozni, 
hogy a Szőke-tő vízrendszere felülről is vizet kapjon. Ennek ér
dekében az adott területen egy a Selypes-ér folyását keresztező 
gát. töltés emelésére lenne szükség, melyet a legcélszerűbb 
Tiszakcszivcl szemben a "Nagy szék" és a "Csiszár tanya" között
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kiépíteni, ahol az ér egy nagyobb hátat megkerülve a Tisza köz
vetlen közelében folyik. A Selypesnek egát alatti szakaszát most 
már fokként működtetve tartanánk fent. medrét esetleg kime- 
lyitvc. így lehetővé válna a Király tó vizeseréjének biztosítása 
mellett a Kristály-fok és a Kls-Tlsza körül fekvő mocsarak men
tesítése Is. Ezt kővetően a Király tó felöl a "Szőke fenék" Irá
nyába vezető erek elzárása már mint a későbbiek során látni 
fogjuk, felesleges Is lenne, ellenben a "Szőke fenék'-ből egy át
vágás segítségével a vizet a "Zsombék fenék" nevű laposba lehet - 
ne vezetni. így ezt a területet Is bekapcsolhatnánk a folyó 
természetes lélegzésébe.
Az adott esetben nem tartjuk kizártnak, hogy c terület víz- 

rendszere egykor az általunk Itt festett képhez hasonlóan ala
kult. ATlszacscgci határról készült korabeli térképek némelyi
ken ugyanis Jól láthatóak az Inta tó irányába vezető fokok, sőt 
ezek vonalvezetése a katonai térképen Is megfigyelhető.

A térképek tanúbizonysága szerint a fokrendszer egyik leglé
nyegesebb eleme az alulról töltés volt. Mi is ennek megfelelően 
alakítottuk át a terület vízrajzát. Korábban e Jelenséget azzal 
magyaráztuk, hogy az egyes ártéri medencék ármcntcsitése, a 
kiáradó víz visszavezetése a folyó medrébe csak így lehetséges. 
Ez azonban önmagában nem indokolja a fenti vízrendszer kiala
kítását. hiszen az ármentcsitcs valamennyi Itt Ismertetett eset
ben megoldható az öblözetek alsó szakaszainak megnyitásával 
Is. Miért volt tehát szükség arra, hogy a fokokat az egyes 
medencék alsó végénél vezessék be az ártérre?
A felvetett kérdésre adandó válasz a folyók hordalék terítésével 

függ össze. Már az övzátonyok keletkezésével kapcsolatban el
mondtuk. hogy árvíz idején, a medréből kilépő víz sebessége 
csökken, emiatt hordalékának nagyobb részét közvetlenül a 
partok mentén rakja le. Akkor azonban, ha a víz egy magaspar
tot. természetes vagy mesterséges gátat áttörve hirtelen, vagy a 
kiszakadásokon át felülről lefelé zúdul az ártérre, hordalékát az 
ártér mélyén, a tavakban, holtágakban teríti szét. Ezzel szem
ben ha az árhullámot a legmélyebb pontokon vezetjük be az 
öblözctekbe. fokozatosan töltve fel azokat vízzel, a folyó megint 
csak a partok közelében, azaz a fokokban fogja leteriteni az 
általa szállított durvább anyagokat, végső soron tehát ezzel a 
módszerrel az ártér feltőltödése korlátozható. így már az is 
érthető, hogy az előbb miért tartottuk feleslegesnek a Király tó
ból a Szőke fenék felé, tehát felülről lefelé vezető kiágazások el
zárását. A Selypes-torok áthelyezése és a töltés megépítése után 
e területre csak az Ároktő határában nyíló fokokon és a Selypes 
korábbi alsó szakaszán át. tehát csak alulról érkezhet víz. a fo
kozatosan emelkedő ár pedig min: ezeket az ereket eléri már 
megszabadul hordalékának nagy része lói, időközben a Szóke fe
nék is megtelhet a csegei határban nyíló fokok révén, de ha ez 
nem történik is meg, a területére akkor sem Jut be na gy meny- 
nylségü hordalék, a víz elvezetése pedig az említett csegei 
fokokon át biztosítva lesz.

A fokrendszer tehát az ár fokozatos és mind tel
jesebb szétterítését szolgálta. A víz ily módon las
san, nagyobb pusztítás nélkül árasztotta el az árte
ret, apadáskor pedig a lehető legteljesebb mérték
ben lefolyt róla. E módszer segítségével:

1 / csökkenteni lehetett az ártéri mederváltozások 
mértékét és ütemét, és 

2/ mivel a medréből kilépő víz sebessége csök
kent és hordalékának nagy részét már a fokokban 
lerakta, meg lehetett gátolni, hogy a folyó által 
szállított durvább anyagok a mélyártérbe kerülje
nek, s a fokok állandó tisztításával az ártér feltöltő- 
dése, fellszapolódása is korlátozhatóvá vált.

3/ Az alulról töltés lehetővé tette, hogy a tavak és 
holtágak vizét részben, a laposok, pálék és egyéb 
időszakos víztározókét pedig teljes egészében a 
folyókba visszavezessék, ezáltal a körülöttük fekvő 
erdőket, réteket, szántókat és legelőket ármentesit- 
sék.

4/ A víz fokozatos és lehetőség szerint teljes 
szétterítése csökkentette az árvizszlnt magasságát, 
a mederbe folyamatosan visszahúzódó víz pedig 
megemelte a kisvíz szintjét, tehát a folyó vízjátéka

- az ár- cs a kisvíz szintje közötti különbség - a 
lehető legkisebb volt. vízjárása pedig a lehető 
legegyenletesebb. { Csupán az összehasonlítás 
kedvéért jegyezzük meg, hogy a mai módszerekkel 
"szabályozott" Tisza esetében a vízjárás a lehető 
legegyenetlenebb, a vízjáték pedig a legnagyobb.)

5/ Az időszakos elbontás kiegészítette az árterek 
szűk vízkészleteit. A Kárpát-medence középső terü
letein ugyanis az évi csapadékátlag meglehetősen 
alacsony, alig haladja meg az 500 mm-t. A terület 
tehát rá van szorulva a környező csapadékosabb 
területek vizfcleslegére, melyet az árvizek szállíta
nak. Ez a vízmennyiség elérheti az 5-6 köbkilomé
tert is. A fokrendszer segítségével ezt egyidelg 
csaknem teljes egészében, azt követően pedig 
részben vissza lehetett tartani, s így az egész 
vidéket meg lehetett öntözni, (Ezt az öntözési 
formát ma szokás természetes rétlegelö-öntőzésnek 
hívni. Ez az elnevezés azonban csak annyiban 
helytálló, amennyiben azt értjük rajta, hogy itt az 
öntözést nem a természetes környezet elpusztításá
val, mesterséges viszonyok kialakítása révén való
sítják meg. és nem indítanak el vele olyan káros 
folyamatokat, mint az ún. másodlagos szikesedés.)

6/ A  fokrendszer segítségével az ártéren kialakí
tott vízrendszernek volt egy közvetett hatása is. Az 
ártér nagyobb, nyílt vízfelületei, a mocsarak, lápok, 
ártéri ligeterdők és a rétek, legelők növényzete 
nagy mennyiségű vizet párologtatott el. ily módon 
csökkentve az Alföld ma köztudottan nagy páraéh
ségét. Az elpárolgott, illetve elpárologtatott víz egy 
része helyi jellegű zápor formájában visszahullott 
az Alföldre, más része pedig a Kárpát-medencét 
körülölelő hegyek koszorújának ütközve a medence 
középső vidékei felé futó folyók vizgyújtöterülete 
fölött csapódott ki. és ezek közvetítésével legalábbis 
részben az árterekre jutott. A 8. ábrán megfigyel
hetjük az Európában júliusban uralkodó szélirá
nyokat. Látható, hogy ebben az időszakban a szél 
a Felsó-Tisza. a Szamos, a Kőrösök és a Maros 
vízgyűjtői felé tereli a Duna-Tisza-köze és a Tiszán
túl ártereiről a levegőt. Az erdőkben emellett vala
mivel alacsonyabb volt a nyári középhőmérséklet 
Is. A területen tehát egy olyan mezoklíma alakult 
ki. amely kiegyenlítette a szárazföldi éghajlat 
szélsőségeit.

7/ Végül, de nem utolsó sorban, a vázolt vízren
dezések lehetővé tették az ártér gazdasági haszno
sítását. anélkül, hogy annakjellegét megváltoztat
ták volna, a vízgazdálkodás tehát nem a folyó 
életfolyamatai ellenében, hanem azok mentén, 
azokat kiegészítve valósult meg.

/folytatjuk/


