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Az ember táj átalakító tevékenysége
a Körös-vidéken

A Körös-vidék

A Körös-vidék múltbeli kialakulásában és jelenlegi tájképében is meghatározó szerep
jut a folyóknak. A Körösök vízrendszere közel tízezer éve érte el a mait megközelítő
formáját. A 25 ezer négyzetkilométer kiterjedésű vízgyűjtőterületen 4 folyó osztozik.

A Sebes-, a Fekete- és a Fehér-Körös, valamint a Berettyó közel azonos nagyság-
rendű hegyvidéki vízgyűjtővel rendelkező folyó. Egymással nagyjából párhuzamosan
indulnak az egész Kárpát-medence legmélyebben fekvő, és egyik legszárazabb alföldi
területe felé. Az eredetük viszont a Kárpát-medence legcsapadékosabb vidéken található.
A Sebes- és a Fekete-Körös 1500-1800 m magasan elhelyezkedő magas hegyvidéki
vízgyűjtőjén az ötven éves csapadék-átlag eléri az 1300 mm-t, az Alföldön, alig 80 km
távolságban ez az érték 500-600 mm-re csökken le.

A síkvidéki szakaszra érve a folyók elveszítik mederképző energiájukat, a Berettyó
és a Sebes-Körös oly mértékig, hogy még nagy vizek idején sem tudtak állandó
nyomvonalat tartam.

Huszár Mátyás, a Körösök vízrendszerének felmérését végző mérnök írja ..az összes
itteni folyó valamennyi kiágazásával együtt kapcsolatban van egymással." Máshol a
Berettyó kapcsán azt jegyzi meg: „A területén, ahol keresztülfolyik, oly sok a lapályokat
szétszabdaló mellékág, hogy az emberi emlékezet képtelen azokat áttekinteni.'1

Amikor az Alföld peremét alkotó hegyek felemelkedtek, az Alföld maga lesüllyedt.
A Körös—Berettyó völgy idők folyamán a Tiszántúl fő üledékgyűjtő medencéjévé vált.

A Tiszántúl mélyszerkezetét bemutató ábra is bizonyíték arra. hogy a folyók a
törésvonalak mentén indultak az Alföld irányába. Ugyancsak tektonikai okokra
visszavezethető süllyedékben jött létre a Kis- és Nagy-Sárrét — az Alföld legnagyobb
mocsárvilága. Ezek a folyóhátak mögötti területek elvesztve lefolyásukat, mocsár-
vidékké, „sárrétekké" alakultak, melyek kiterjedése a folyók medrének feltöltődésével,
emelkedésével együtt növekedett, de antropogén hatások is növelték a méretét.

Tájegységünk földrajzi irodalma országos viszonylatban is kiemelt jelentőségűnek
mondható. Lényeges szerepet vállalt magára ebből a szempontból a MTA
Földrajztudományi Kutatóintézetének Alföldi Csoportja, amely Békéscsabán működik,
és 1977 óta Alföldi Tanulmányok címmel adja ki évkönyveit, amelyek gazdag
forrásanyagot közölnek a térségről.

A tájat a benne élő ember már a legkorábbi időben formálta, alakította saját igényei
és szükségletei szerint.2 Vidékünkön sem volt ez másként. A legnagyobb szabású emberi
tevékenység a múlt században végrehajtott átfogó folyószabályozási munkálatok,
amelyekről bőven állnak rendelkezésünkre történeti források.
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Szabályozások társadalmi szükségszerűsége

Annak ellenére, hogy a mocsárvilág természetes állapotot jelöl a vizsgált térségben,
mégis kiterjedésére az ember is hatással volt. A török időkben ez a hatás, a lapos,
mocsaras területek növekedését jelentette, majd a 19. századtól a mocsarak lecsapolása.
s így kiterjedésének csökkentése vált az itt élő népesség fö céljává.

„Elődeink példája szerint a vizek járására nagyobb tekintettel kell lennünk és
kényünk kedvünk szerint azok évszázadok óta tartó békés és szabad folyását nem
zavarhatjuk meg. így kétségtelen az utókorról is gondoskodunk, ahogyan elődeink is a
vizek szabad lefolyására, nagy figyelmet fordítottak... Sok eltűnt falu neve bizonyítja,
hogy e területek hajdan szárazak, termékenyek és emberek által lakottak voltak.
Helyüket ma már vizek foglalják el, a lakosság elköltözött, és az emberek haszna
veszendőbe ment" — foglalja össze Huszár Mátyás az átmeneti állapot lényegét.

Huszár Mátyás leírásában lépten-nyomon emlegeti a „lakosság káros tevékenységét",
s az ennek nyomán keletkező kiágazásokat és feliszapolódásokat3

A következőkben a szabályozások szükségszerűségének okait kívánom megvizsgálni.

1. kép. A Körös-vidék mélyszerkezete Sümeghy nyomán
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Társadalmi-gazdasági okok

A napóleoni háborúk következményeként jelentkező gabonakonjunktúra hatására a
mezőgazdasági termékek felértékelődtek. Megváltozott a termelői szemlélet, megnőtt a
földbirtokosok termőföld nyerő kedve. A nemesek nem véletlenül köszöntötték úgy
egymást: „csendes májusi esőt és hosszú háborút". Az ármentesítés gondolata mellett
a folyók csatornásítását sürgette a kereskedelmi szállítások iránti igény, a vízi utak
fejlesztése.

„...a Nagy-Körös minden időben hajózható lesz, ha megszüntetik az emberek által
előidézett feliszapolódásokat."

De maga Huszár Mátyás tesz említést a hajózás érdekében ásott csatornákról: ..A
Körös és Berettyó között Mezőtúrnál két összeköttetés van. amelyeket — mint helyzetük
mutatja — jórészt a hajózás érdekében ástak ki. E csatornákban rövidebb úton. a
folyókanyarok elkerülésével lehetett csónakon közlekedni."

„A mocsárban itt-ott összefüggéstelen, többnyire csekély szélességű és csak a felső
réteg mélységében kiásott csatornák látszanak, amelyeket 50 évvel ezelőtt létesítettek
(1778 körül), hogy a víz lefolyását biztosítsák... E 3, közerővel létrehozott árok.
2 mérföld hosszúságban feliszapolódott, azokat jelenleg nád és vízinövények borítják."

„...a Gyulai Hajós Csatorna v. Gyulai Hajós Út nevű mesterséges csatorna... a
Fekete- és Fehér-Körös összekapcsolását szolgálja. Mint neve is mutatja, a hajózás
érdekében létesítették."4

A Körösön való hajózást a szabályozás még nem oldotta meg. manapság is adós
ezzel. Öcsödön például 1933-ban került újra napirendre a Körösök hajózhatóvá tételét
szolgáló tervek vizsgálata,5 a tervezett tömeges gabona- és építőanyag-szállítás a sekély
víz és egyéb okok miatt nem valósulhatott meg.

Várak védelme

„Aranyszínű fövényét ver a két Körös árja
Ott, s a város két oldalait köríti.
Sőt, e városnak jól épült vára hatalmasb.
Mit csak megfeszített szorgalom építi fel.
Van természettől s mesterséggel sok erőssé
Tett hely, mely bizton védi a harcfiakat,
Mert e széles síkokon át vont kőfalak, árkok
S örvényző vizek, a város erődéi mind. "

Szikszai Fabricius Demeter: Dicsőítő ének Gyuláról (1563)

A török korban a várak és erődítmények körüli árkokat vízzel töltötték meg. Ehhez
azonban megbolygatták a vizek életét, folyókat tereltek új mederbe. Az így elgátolt
folyómeder feliszapolódott, s olvadáskor nem volt képes a megnövekedett víztömeg
elvezetésére.

„A bal oldalon elterülő síkságon helyenként a mai napig is látható meder-
maradványokból arra lehet következtetni, hogy a Fehér-Körös Gyulától Nyugatabbra
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folyt, és medrét Békéshez valószínűleg szándékosan, jórészt a békési vár kedvéért
vezették."6

Ennél jelentősebb elmocsarasításnak volt okozója a gyulai vár, amely a végvár-
hálózatnak fontos láncszeme volt. Gyulától Sarkadig kiterjedt vizes terület keletkezett
így. Hiteles leírást adott Evlia Cselebi Gyula váráról: „A Körös folyó mocsarában, a
Szaharához hasonló sík helyen fekszik e nagy vár, körülvéve mocsarakkal, posványokkal
és nádasokkal... sem a belső, sem a külső várnak nincsenek árkai, mert az egész
mocsárban van."

Vízimalmok

„Hazánk természeti viszonyai a vízimalmoknak kedveztek legjobban. Még vízben
szegény vidékeken is számtalan malmot emeltek, amelyek sokszor csak esőzések idején
működhettek (felhőt kiáltó malom, pokolidő malma elnevezések utalnak erre.)"'

A folyóból ki- és visszaáramló víz kinetikai energiáját a 11. századtól hasznosították
a vízimalmok. Ezek a malmok nemcsak búzát őröltek, hanem fűrészmalmok is voltak
köztük, de a gyapjú feldolgozását is vízenergiával végezték. A vízfolyásokra ható másik
emberi beavatkozást a vízimalmok telepítését, és annak vízrajzi hatásait is meg kell
vizsgálni témánk szempontjából.

Takáts Sándor írja: „Nemcsak a hajózást és a halászatot akadályozta, de a vizek
szabad folyását is. Némely folyóvizünk medrét a sok gátasmalom annyira
elzátonyosította, hogy a körülötte támadt hatalmas mocsárban a folyó igazi medret
felismerni sem lehetett."8

A vízimalmok tehát lelassították a vizek folyását, és a folyómedrek feliszapolódtak.
Huszár Mátyás is többször említi a malmoknak a folyók vízjárására gyakorolt káros

hatását: „A Berettyó... lefolyása... közepes vízállásnál a molnárok önkényétől függ.
Gyakran láttam olyan malmokat, amelyek gátja olyan magas, mint maga a part. és
amikor semmi őrölnivaló nem akadt, vagy az árvíz a környéken már mindem elöntött,
a malomzsilipek még teljesen le voltak zárva."

Más helyen írja: „Sárrét felett a vízfolyáson több malom van, amelyeket általában
a patak egész medrét elzáró gátra építették. Kettő közülük hajómalom, amelyek
párhuzamosan épült gátjai a medret összeszűkítik, hogy a vízszintet megemelve nagyobb
sebességet érjenek el. A víz azonban ilyenkor csak néhány láb széles zsilipen tud
keresztülfolyni. A keresztgátak veszedelmes következménye éppen az, hogy a
mederfenék a gát magasságával arányosan, hosszanti irányba feltöltődik, és
megemelkedik maga a folyóágy is. A hajómalmok gátjainak építése viszont a vízfolyás
szélességét csökkenti, és így a vízállás mindkét esetben növekszik."

„A hagyomány és az itt lakók tanúsága szerint a Sebes-Körös Sárrétje nevű mocsarat
is káros emberi tevékenység alakította ki. Valószínű, hogy a múlt század elején a Körös
3 főágban Szakái és Ugra mellett a Csiket-éren keresztül folyt le. ahogyan ezt a
feltöltődés után hátramaradt medrek mutatják. Vésztőnél, Szeghalomnál, Csökmőnél és
sok más helyen azonban malomgátakat építettek, amelyek a lefolyást akadályozták, és
ennek következtében — mint egyhangúan állítják — állandó mocsár képződött. Sok
helyen láthatók templomok és tégla épületek romjai, amelyek magasabb helyeken álltak,
így kétségtelen, hogy e nádas pusztaságot egykor számtalan ember lakta, azonban az a
szabad lefolyást akadályozó malomgátak létesítése miatt a lakosság számára
használhatatlanná vált."9
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Petik Ambrus földrajzkönyvében kiemeli a Szeghalomnál lévő vízimalmok
fontosságát: „A Sebes-Körös, a' kin híres vízi malom, a réttségen pedig ki ásatott
Árkokon némelly társaságban lévő gazdáknak, több apró malmok vagyon." 10

1803-ban a helytartótanács királyi biztost nevezett ki Vay Miklós báró személyében,
akinek a Körösök szabályozása, rendezése lett volna a feladata. Békés vármegye
közgyűlése azonban csak működésbe lépése után 12 évvel hozta meg rendeletét: a
békési malmok azonnal, még a téli fagyok ki nem engednek... egészen leendő
kihányattatása... véghezvitelét tegye kötelességévé,... s a Körös fenekének kiüsztíttatása,
a partok mellől való kiírtatása is elhatároztatott..."

A vízimalmok nemcsak a Körös vidékén okoztak gondot, hanem a többi
magyarországi folyó esetén is. így a Tisza szabályozás kapcsán Vásárhelyi is szól a
malmok káros hatásáról: „Mihelyt a folyó az átvágások által egyenesebb irányt nyert,
nyilassék ki a part a vontató erő előtt, a malom tulajdonosok és a molnárok, kik a
Tiszát sajátjuknak tekintvén malmokat régóta... önkényűleg rendetlenül helyezik el...
minél előbb hatályosan szorítassanak és köteleztessenek, hogy malmokat kitűzött
helyeken tartsák meg, ezáltal... biztos út nyílik a hajózás előtt.""

Már a tervszerű szabályozások megindítása előtt is végeztek medertisztítást,
vízmentesítő csatornák és víztartó gátak építésére is volt példa.

Erdőirtások

„Sokan a Tiszavölgy mindinkábbi elaljasodását legfőképpen az erdők általjános
elpusztításának tulajdonítják, amelyhez képest a meztelen hegyekről leszakadó föld és
porond, mind erősebben betöltendi a lapályban folyó és alig hömpölygő vizeknek
medreit. És ebben alkalmasint igazuk van! Tegyen tehát e tekintetben is minél előbb
rendet a törvényhozás."12

A Kárpátokban, a Tisza vízgyűjtő területén nagyon sok erdőt kiirtottak, így a lehullott
csapadékot a növényzet már nem tartotta vissza, hanem az hirtelen zúdult le az Alföldre,
egyre növekvő árvízszinteket alakítva ki. A magasabb árvízszint az alacsonyabb
ártérperemeken lévő településeket is veszélyeztette.

A rendszeres vízszabályozások előtti korszak
szabályozási próbálkozásai

A lakosság önmagától is próbálkozott a vizek elvezetésével. Petik Ambrus Csabáról
írja: „A többi szorgalmatos munkásságok között ez egyet méltó megjegyeznünk, hogy
ezelőtt 5. vagy 6. esztendőkkel a' magok határán folyó Körös' vizét a' Vészei fokon
alól ezer, meg ezer öli árok ásásai a' magok helységek alatt Éjszakról lévő nagy Árvizek
be ugyan folyó, de többnyire álló, és gyakran egészen ki száradt érbe folyásra vették.
onnan ismét ugyan nagy fárattságos munkával hasonló sok száz ölnyi ásással Békés
felé vissza a' Körösre a' Fábián fokában botsátották."13

Ilyen esetre hoz példát Huszár Mátyás: „Megyer puszta mellett az árvizek
szétterjedését gátak akadályozzák meg, úgy előfordul, hogy míg a töltések külső oldalát
veszteglő árvíz mossa, azokon belül kalászosokat lehet találni. A Körösök
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szabályozásának e példája azt mutatja, hogy már egyesek szorgalmával is sok mindent
el lehet érni, ha pedig az erőket a közös cél érdekében egyesítik, természetesen az ilyen
munka is könnyebben megy."

Vésztőnél is hasonlóról számol be: „mivel a Sebes-Körös vizének gyakorta való
nagy áradása felettébb való károkra volt a' két vármegye szélén lévő helységeknek.
Tettes N. Bihar és Békés Vármegyék nagy hosszúságú árkot ásattak megegyezett
akaratból a' Sebes-Körösig, hogy azon Helységek' határi, mellyek nádas rétekké váltak,
a' rajtok megfekvő víz miatt, a' víztől meg Szabadulván szárazakká és termékenyekké
változnának."14

Öcsöd például már 1769-ben panaszkodik vizenyős határára: ..midőn a Viznek
áradása vagyon, nagyobb részét a víz elszokta borítani, Szántó földeink, melynek
nagyobb része székes, terméketlenek, a mellynek nem tsak Víz árjában, hanem még
havazásban, vagy esős időben is nem vehetjük hasznát, mert mikor nagyobb esső vagyon
rajta, fel veszi az Életet és ki pállik."15

Nem csoda, ha fél évszázaddal később az árvizek pusztításai miatt Öcsöd a Körös
alsó szakaszának szabályozását kéri a vármegyétől: „A Körös Vizének hirtelenebbi meg
áradásait és kártékony ki csapásait néhány esztendők ólta, jelesen az 1816-ik esztendőtől
fogva oly sűrűnek és gyakorta valónak tapasztallyuk, hogy akármi okból eredő oly
hirteleni és sűrű fel duzzadása és Határunknak nem tsak a lapályos, de még a hátasabb
részeit is az elborítgatással vesztegető dühe ellen panaszra fakadni annál inkább
kenteiének vagyunk, mert az is tapasztalásunkban van minekünk, hogy az ide onnét
felyülről le rohanó Hármas-Körös Vizével még néha — valamint az idén is — a
Berettyó fel duzzadt vize is magát egyesítvén az eképpen itten, mint a Tiszai torkolathoz
közel lévő helyen szerfelett meg gyűlt nagy bővségű Vizet, a Tisza tsak lassan — sőt
ha az is áradásban van — annál lassabban és késedelmesebben fogadhatván el. az el
terült sok víz rajtunk marad és vesztegel.

....A Határunkat ekképpen vesztegető Körös Vize olly sűrű ki csapásainak, és itten
széllyel terülve való veszteglésének okát... a felyülről kezdett regulátioban lenni
gyaníttyuk... az ide alatt regulázatlan, tisztítatlan, tekervényes menetem Körös Árka bé
nem fogadhatván ...kenteién korláttyai közzül kirontani , és magát ki terjesztve ezen
Alsóbb Vidékieknek nagy károsodására itten meg fenekelve maradni." l 0

Gyulán már 1805-ben a török időkben elmocsarasodott területek lecsapolására
csatornákat ástak, a település belsejében lévő vízimalmokat elbontották, a Szentpál-eret
és a Szent János-csatornát betöltötték, végül elrekesztették a Kis-Köröst is. De a kívánt
árvízvédelmi biztonságot sem ezek, sem a későbbi kanyarátvágások nem tudták teljessé
tenni.

Szabályozások

,,A' Tiszavölgy szabályozásának fogalmába nemcsak a' Tiszának, hanem a vele
közvetett vagy közvetlen kapcsolatban lévő folyók és általok okozott mocsárok és
kiöntéseknek rendezését, korlátozását és illetőleg lecsapolását, nemkülönben az egész
tiszavölgyi vtszerkezetnek bárminemű hasznosítását is befoglaljuk."

(Szerződvény a Tisza szabályozásáról... 1846.)
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A Tisza szabályozása

Szólnunk kell néhány szót a Tisza szabályozásáról, hiszen a Körös-szabályozás ennek
a nagyszabású vállalkozásnak a része.

Szabályozási tervek között sajátos színfoltot képezett Laam Jakab merész elképzelése.
aki a „divide et vinces elv" alapján — hogy a Tiszát tehermentesítse — a Szamost
Szatmár fölött új mederbe terelve a Krasznával és az Érrel együtt a Berettyón és a
Sárréten át a Körössel egyesítette volna. Ebben a megoldásban a kortársakat leginkább
az aggasztotta, hogy a Körös-vidék a Tisza nélkül is mocsárba fulladt, mi lesz akkor,
ha még a Tisza vizének egy részét is rávezetik.

A másik tervet készítő Beszédes Józsefről írja egyik életrajzírója: ,.talán paraszti,
Tisza-parti származása okán nagyon megbecsülte a vizeket, és fennen hangsúlyozta: az
ember beavatkozásainak a természet és víz saját »világán« belül kell maradnia."17

Laam Jakab és Beszédes József terve azonban még a mai technikai szinten is óriási
vállalkozások volnának — pusztán a kivitelt illetően is.

Széchenyi a megvalósult Tisza szabályozási tervnek a fő mozgatója, számtalan
alkalmat megragad abból a célból, hogy a terv fontosságát hangsúlyozza.

„Csak indignációval szemlélhetjük a Körösök berkeit Tisza Dráva, Bodrog
kiöntéseit, Hanságot stb., melyeken annyi familliák élhetnének boldogul... Mily szép
tartományokat nyerhetnénk egy csepp vér nélkül a hazának." (Hitel)

„Ha csak arról volna szó, egy-egy határt menteni meg, és másokra ereszteni az árt,
ám akkor a kérdésben levő csomó feloldása nem lenne súlyos. De még ily félszeg
munkára — mert csak folt, s mi több: még méltánytalan is, és ekkép az utolsó
lépcsőzetben bizonyoson káros kezet nyújtani nem szeretek és nem is fogok.

A Tisza völgyét és annak orvoslását, mint én tartom, nem vidéki, vagy éppen
rokonszenvű, egy-egy határnak kedvező körülmények szerint kell felfogni, de országos
és az egész roppant vízszerkezetnek lehető legegyenlőbb kedvező szempontbul."18

Vásárhelyi Pál szabályozási tervének néhány gondolata: „A töltések... fűvel
begyepesíttessenek... Legjobb, ha a gyepesedés lóhere vagy más fű fajú magvetéssel
eszközöltetik... Különösen ajánlható a török lóhere, mivel az minden fajú fűvel párosul
s elfajulásával több évek múlva kemény gyepet hagy hátra."

„Legkívánatosabb lenne ha minden birtokos köteleztetnék, hogy illető részét 5 ölnyi
távolságra a töltéstől és legalább 10-20 öl széllességben sűrű füzest neveljen....s annak
kiirtása mindenkorra tilalmazva lenne."19

A Körös szabályozásának megkezdése

Vertics József, Csongrád megye mérnöke, 10 évvel korábban (1805) már szintezett
a Körösön, azonban munkája a helyi lakosság ellenállása miatt abbamaradt.

Bodoki Mihály 1836-ban egyes kengyelek átvágását javasolta, s ezzel igyekezett a
folyó útját megrövidíteni: „A Nagy-Körös hajlatának Békés városa mellett eső ugy
nevezett Kastéj zugi átvágását meglibellálva és rajzolatba tévén úgy találtam, hogy a'
szóba lévő átvágáson, a' Körös vize folyásának tizenkétszer rövidebb útja lenne, mint
a mostani árkán vagyon".

Bodoki Mihály halála után a Körös—Berettyó vízrendszerét végül fia Bodoky Károly
tervei alapján 1855-től — kisebb megszakításokkal több évtizeden át — szabályozták.
A Tisza szabályozás tapasztalatainak figyelembevételével a Berettyó és a Körösök
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rendezésénél talán sikerült nagyobb összhangot teremteni a mederalakitás és a
töltésépítés között. A tájalakítás — az ökológiai feltételek megváltoztatása — a Tisza
vízrendszerében itt volt a legnagyobb mértékű. Ez 241 kanyarulat-átvágást jelentett 420
km hosszúságban, hatalmas gátrendszer építését, a Nagy- és Kis-Sárrét lecsapolását.
majd öntözőcsatornák építését. A Berettyó és a Körösök szabályozásával — a medrek
kiegyenesítésével, a torkolat áthelyezésével — az esés megnövekedett. így a tavaszi
árvizek tetőzése Csongrádnál megelőzi a tiszai árhullámok odaérkezését.20

A szabályozások hatásai

,, Eltűnt a kócsag, a daru, a gém
mióta eltűntek a vadvizek,
de visszajönnek, míg a Nagyalföldön
egy tócsa lesz, a sirós bíbicek.
Bíbic! Bíbic! kiabálnak felettem,
kísérnek az oktondi madarak,
mintha keresnék rajtam: hova lettek
a régi szép kiterjedt mocsarak."

(Erdélyi József)

„Eltüntette a két fő tájtípusnak, az ártérnek és az ármentes szintnek a különbségét,
egyetlen ármentes területté alakította az egész vidéket, s mindenütt a szántóföldet tette
uralkodóvá."21

A szabályozással szélsőségesebbé tették a lefolyást s ennek következményeként
nőttek az árvízi hozamok, azonban tartósabbá váltak a kisvizek, s így a Tiszából
vízutánpótlásra szorul a Körösök vízrendszere.

Érkövy Adolf 1863 őszén a szárazság ellensúlyozására már öntözőcsatornák építését
ajánlja. A következő évtizedekben azért alakultak a Tiszántúlon az ármentesítő
társulatok, hogy segítsenek a vízszükséglet egyensúlyát öntözéssel megteremteni, de
csak jóval később, az 1937. évi XX. törvénycikkel lett igazán országos üggyé az öntözés.

A szabályozások hatásaként a talajvízszint lesüllyedt, s ehhez kapcsolódóan változtak
a talajok vízgazdálkodási viszonyai, s ez magának a talajnak a megváltozását is maga
után vonta. így képződtek például a sóban gazdag egykori ártereken a különböző szikes
talajok. Ezek hatása aztán a természetes növénytakaró változásaiban is megmutatkozott.

A folyómedrek szabályozásával és a gátrendszerek építésével az üledék-felhalmozás
területe (Alföldi méretekben!) 38500 km2-ről 1800-ra csökkent. Jakucs László szerint
az Alföldön ma is tartó süllyedést, a térszín-alacsonyodást semmi sem egyenlíti ki, mert
a folyók hordalékanyaga a gátak közti árterek keskeny lineáris sávján rakódik le.

Az árvizek levezetése, a folyók szabályozása után, a mocsarak helyét még sokáig
őrizte a nád, makacsul kapaszkodva minden vizes foltba. „... a nád újra kinő a
mesterséges kiszárítás után, mint ezt a már lecsapolt mocsarak példája mutatja ... a
mocsarakat levezető csatornákat, ha azokat nem elég mélyre és szélesre ásták, tapasztalat
szerint, a lefolyást akadályozva, a növényzet újra ellepi." A nád makacs visszatelepedése
sok gondot okozott a későbbiekben is. Ellene Huszár Mátyás az égetést javasolja: ..a
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TERMESZÉT

2. kép. Huszár Mátyás 1822-es térképének részlete

mesterséges szárításnak e könnyű és rövid idő alatt végrehajtandó módjával bizonyára
gondoskodni lehet az elöntések gyors lefolyásáról, továbbá a föld megjavításáról.'"22

Fényes Elek Vésztő kapcsán számol be a nádégetésről, még 1808-ból „2000 ölnyi
hosszú csatornát ástak a réten keresztül, melly által sok ezer holdat kiszárítván a
nádgyökeret, zsombékokat kiégetvén, most már ez a határnak a legtermékenyebb
része."23
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„A Sárrétben 1872. évben még nád termett, — csak 1873. évben jutott oly állapotba,
hogy művelés alá vétetett, de már akkor arra a megdöbbentő meggyőződésre jött az
ottani birtokosság, hogy a Berettyó árjától megmentett területek valamely addig
ismeretlen víz által elbontatnak, s kitűnt, hogy a Berettyó Sárrétje nemcsak a Berettyó
folyónak, hanem sok más — addig figyelemre sem méltatott állítólagos patakok —
valóságban azonban igen bővizűnek bizonyult kisebb folyamok, — s ezek a Berettyó
Sárrétjében oly nagy kiterjedést nyertek, hogy a kultúra alá vett egész Berettyó
Sárrétjének egész területét elfoglalták — s az eddig elért eredményeket
megsemmisítették."24

Az elvégzett munka azonban nem volt elegendő a vidék jellegének megváltozásához.
Átmeneti szüneteltetése pedig meghosszabbította a mocsárvilág életét ezen a tájon. A
ma természetvédelme ennek az átalakító munkának az eredményeként kialakított táji
értékeket, élőhelyeket védi, az ártéri ligeteket, holtágakat a vízfolyásokat kisérő réteket.

A tájátalakítás, a nagy monokultúrás táblák, a melioráció, a kunhalmokat is
megbolygatta, az apró szintkülönbségeket is eltüntette. A táj „egységesítésére" irányuló
törekvést — hogyha síkság, hát legyen síkság — még a szocialista nagyüzemek
óriásgépeinek alkalmazása előtt is, 1932-ben tapasztalhatta Mendöl Tibor. A táj és
ember című munkáját ezekkel a sorokkal zárja: „Mindig lesznek tájak s a tájaknak
természeti adottságai, ezeknek pedig az emberi jelenségekre gyakorolt elkülönítő hatása
csak akkor szűnhetnék meg, ha az emberi technikának módjában állana valamennyi
ilyen speciális adottságot gyökeresen megszüntetni, vagy az egész Földön mindenütt
egyformává tenni."25
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