
'Ezer év a Tisza mentén

SZABÓ ISTVÁN

A Tisza és mellékfolyói a befolyás sorrendjében

Összeállítás

y? Duna után Magyarország legjelentősebb folyója. Az Alföldet középen szeli ketté, ezért
igazi nemzeti folyónk s a magyar nép ezer dala, emléke és szeretete fűződik hozzá.

.ÍVeve a régi írásokból és hagyományokból mintegy 50 alakban ismeretes, Strabo
Parisousnak, Pathisousnak, Plinius Pathissusnak, Priskos Tigasnak, a Ravennai
Névtelen Tysianak és Tisisanak, Theophylactus Simocatta Tissusnak, Konstantin
császár Titzanak, a régi magyar krónikák Ticia; Thiscia; Tisia; Tiza; Tize és Tieze
néven nevezték, s a Tibiscus név csak helytelen elnevezés és tévedésből jött
használatba.

'Eredete és felső folyása:
y? Máramarosi havasokban ered a Fehér Tisza és a Fekete Tisza ágakból, amelyek Rahó

község felett egyesülnek. Egy darabon hosszanti völgyben folyik a hegységek között
Nyugat, majd Észak-Nyugat irányban, majd fölveszi a balpartról TrebusánH jobbról a
Taracot, Bustyaházáni\ a Talabort, Husztr\á\ a Nagyágot, Tiszaújlaknái balról a
Batárt. azután jobbról a Vissót, Máramarosszigetnél az Izát, Mezővárinál a Borsát, s
ismét balról, Ar közelében a Túrt. A Túrnak ez a felső szakasza. Az eső ezen a vidéken
gyakori és elég nagy, maximuma júniusban van, de októberben is van egy kisebb
maximuma, ezért a Felső-
Tisza ezekben a hónapok-
ban gyakran kiárad. Felső
szakaszán zuhatagokon,
sellőkön folyik, völgye
szűk, csak Nagybocskótó\
kezdve szélesedik ki és itt
néhány kilométer széles
síkság kíséri. Telekháza
alatt ér ki az Alföldre és
csakhamar elveszti hegyi

Rahó: a Fehér- és Fekete-Tisza
egyesüléséből itt születik a

Tisza

147



'Ezeréva Tisza mentén

Huszt vár „ bús düledékei"
alatt folyik el a Tisza

jellegét, harántvölggyel ke-
resztül töri a Vihorlát-Gutin
hegy sort Huszt és Nagy-
szőllős között s azután ha-
talmas törmelékkúpján,
amely a Szamoséval egybe-
ér a hegység lábánál, ka-
nyarogva folyik Kelet felé.

%őzépső szakasza:
Nagyszőllőstől körülbelül Szolnokig tart. Ezen a távolságon belül építő munkája és

elhordása körülbelül egyforma nagyságú. NagyszőllősXől Keletnek folyik le a
törmelékkúpján, típusos fattyúága a Vérke-patak, amely a Borsóvá és a Latorca
vizével áll összeköttetésben. Törmelékkúpján zátonyokat épít. Vásárosnaménynál eléri
a nyírségi magasabb löszplatót s Északnak kanyarodva folyik Csapig, ahol
Nyugat-Délnyugat irányban térül el a Latorca törmelékkúpja miatt s így a Nyírség
Északi lábánál folyik, majd a Tokaji-hegy alatt inkább délnyugati irányt vesz fel, esése
igen erősen megcsökken Tokaj alatt, s az majdnem semmi a Sajó torkolatáig. A Sajó
törmelékkúpja alatt hajdan a Tiszának hatalmas árterülete volt, amely szabadon
kalandozott szerteszét. A Hortobágy folyó mentén, vagyis a hozzátartozó területen
több holt folyóágat lehet felismerni. A középső folyás szakaszán a Tiszának számtalan
hatalmas kanyarulata volt, amelyek a folyó esését nagyon csökkentették s ezért
szabályozásuk régtők fogva szükségesnek mutatkozott. A folyó mellékvizei ezen a
szakaszon a Szamos a Krasznával {Vásárosnamény fölött), a Bodrog (Tokajnál), a
Sajó-Hernád (Kesznyéterinél), Hejő, Csincsa, Eger, Laksa, Hanyér. Szolnoknál veszi
fel utolsó jobb oldali mellékvizét, a Zagyvát.

JQlsó szakasza:
Szolnoktól a torkolatig tart. Itt esése rendkívül csekély. A föld folyói közt csaknem

egyedülállóan kicsiy, kanyarulatai tovább tartanak, árvizei ellen a part menti területeket
csaknem mindenütt töltésekkel kell védeni. Mellékvize ezen a szakaszon leginkább
csak balról van: a Hármas-Körös (Csongrádnál), a Szárazár (Tápénál), a Maros
(Szegednél), a Maros-Aranka nevű fattyúág (éránál), a Béga (Titelnél). Jobbról
érintkezésben van a Ferenc-csatornával (ÓbecsénéY) s felveszi a Jegricska barát.
Szalánknémet (Slankamen)-töl Északra ömlik a Dunába. Az alsó folyáson úgy a
Körösök, mint a Maros igen heves vizjárásúak s mivel árvizük rendesen vagy megelőzi
kissé a Tiszáét, vagy teljesen egybeesik vele, az árhullám magasságát nagyra növeli.
A legalsó szakasz vízjárása főleg a Duna vízállásának befolyása alatt áll, s így eszerint
igazodik.
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./Italában a Tisza vízmedencéjének talaja legnagyobbrészt kötött s ezért a folyó heves
vízjárású, áradásai elég gyors lefolyásúak, sok hordalékot visznek, de a középső és alsó
szakasz igen csekély esése lassú vízjárásra kényszeríti.

y? folyó hossza 963 kilométer, míg forrásának egyenes távolsága a torkolattól csak 455
kilométer hosszúságú.

Tisza 90 km hosszúságú jobb oldali mellékfolyója, amely az 1742 méter magas
Popágyán fakadó Mokranka és az 1818 méter magasságú Bisztra hegy tövében a
galíciai határon eredő Tereszulka patakok összefolyásából Királymezőnél, Remeténél
torkollik a Tiszába. A vizét tutajozásra és faszállításra használják.

Tisza 90 km-es jobb oldali mellékfolyója. A Máramarosi havasokban ered az 1443
méter magas Gorán csúcsa alatt Szinevvér-Polyána községtől Északra. A folyó keskeny
völgye csak Kövesligetnél kezd kiszélesedni. A Tiszába Bustyaházánál torkollik.

Tisza 90 km hosszú jobb oldali mellékfolyója. Máramaros vármegye északi határán
ered két patakból: a Felsőpataknál fakadó Ripinyei víz (Ripank) és a Csorna Répa
lábánál lévő Priszlop község mellett fakadó Bisztra egyesüléséből SzolymánéX.
Ökörmezőt érintve völgye fokozatosan kiszélesedik, s Lipcse mellett kiérve a huszti
lapályra, Huszt mellett beleönlik a Tiszába. Említésre méltó mellékvize nincsen. A
Nagyág völgye az első világháború idején az 1914—15-ös orosz áttöréskor véres
harcok szintere volt.

yí Ciszla és Borsa patakok
egyesüléséből keletkezett
80 kilométernyi hosszú-
ságú bal oldali tiszai
mellékfolyó Máramaros
megye délkeleti részében,
Polyánáná\ ömlik a
Tiszába.

A máramarosszigeti szép fahíd az
Iza folyó fölött
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IZA

A Tisza bal oldali mellékvize. A Radnai havasokban ered a Batrina alatt. Innen
északnyugati irányban folyik párhuzamosan a Tiszával, amelybe Mára marossziget
alatt ömlik bele. Hossza közel 80 kilométernyi.

A Tisza bal oldali, 90 kilométeres hosszúságú mellékvize. Szatmár vármegye keleti
részében, az Avas-hegységben ered, s nyugati irányban folyva rövid szakasz után kilép
a lapályra, határt képezve Ugocsa és Szatmár vármegye között. Kacskaringós folyással
éri el a Tiszát Olcsvapáti mellett, Ar közelében. A Túrnak ez a felső szakasza, amelynek
közelében gyakori az eső, melynek maximuma júniusban van, de október táján is van
egy kisebb maximuma, amik miatt ez a felső szakasz ezekben a hónapokban gyakran
kiárad. Ezen a felső szakaszon zuhatagos, a völgye szűk és csak Nagybocskótól kezdve
szélesedik ki. Itt néhány kilométer széles síkság kíséri. Telekháza alatt kiér az Alföldre,
elveszíti hegyi jellegét, harántvölggyal keresztül töri a Vihorlát-Gutin hegysort Huszt
és Nagyszőllős között, s aztán a Szamoséval egybeérő kiterjedt törmelékkúpján a
hegység lábánál kanyarogva folyik Kelet felé a Tisza irányába, amelybe a Szamossal
egyesülve ömlik bele. Nagyar mellet azonban egy ága jobb oldali irányban kiszakad,
s ez az ág közvetlenül folyik a Tiszába.

isza bal oldali mellékfolyója. Ókori földrajzokban Samus néven említik. A Nagy- és
Kis-Szamos egyesüléséből keletkezik. Előbbi a Radnai hegységben ered az Ünőkő,
Lopacsna és Vrfu Omului lábánál fakadó forrásokból, amelyek Újradnáná\ egyesülnek.
Völgye itt kemény kőzetek közé beágyazódva, szűk és nagyesésű. Csak Óradnán alul
ér az Erdélyi-medence halomvidékére. Naszódon alul völgyes széles árterü, teraszos,
tipikusan medencebeli völgy. Dáméi egyesül a Hideg- és Meleg-Szamosból keletkező
Kis-Szamossal. A Hideg-Szamos a Gyulai-havasok déli részén ered. Északkelet felé
a gránitban járhatatlanul szűk a völgye, de aztán a kristályos palák között valamivel
kisebb esésű, könnyebben járható völggyé tágul. Hideg-Szamos községnél egyesül a
Meleg-Szamossal, ami a Bihar-hegység mészkő-felvidékén ered. Felső forrás-
patakjainak völgyei festőién szép mészkőszakadékok, tele barlangokkal. A mészkőből
kristályos palába ér, ahol széles völgytágulatai vannak. Ám a gránitban ez a völgy is
nagy esésű szurdok lesz. A kocsiutak ezt a szakaszt a hegytetőkön át kikerülni
kényszerülnek. Amint a folyó gránitmezőből a palás területre ér völgye is járható vesz.
A Hideg-Szamossal való egyesülésen alul még mindig nagy az esése és csak Gyalunál
ér bele egyszerre az Erdélyi-medence halomvidékébe. Völgye itt ismét széles lesz és
teraszos. A helységek megint a teraszokon vannak (Kolozsvár, Apahida, Szamosújvár,
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Dés). Dáren alul a folyó a medence szélének megy neki s ezért a völgye lefelé mindig
szebb és festőibb lesz, amint fokozatosan keményebb kőzetek közéj ut. Zsibónál hirtelen
kanyarral észak felé vág, a széles zsibói medencébe, aztán kis szurdokkal Benedekfalva
és Cikó közt áttör a medencét határoló őskőzeteken; Szinyérváraljánál kiér az Alföldre.
Ott pedig már szabályozva van: Szatmárnémetitől lefelé tutajozható.

Szamos mintegy 200 kilométer hosszúságú bal oldali mellékfolyója, amely Szilágy
vármegye déli határán ered a Meszes- és Réz-hegységek találkozásánál. Északi irányban
halad, s közben felveszi a Zilah-patakot, s átszelve az Ecsedi lápot, Olcsvánál ömlik
a Szamosba.

Jl Tisza jobb oldali mellékfolyója, mely a Tapoly, Ondava, Laborc, Ung és Latorca
egyesüléséből lesz folyóvá s ömlik a Tiszába Tokajnál. E folyók vízgyűjtőterülete
Bereg, Ung, Zemplén és Sáros vármegye vidékének mintegy 500 négyzetkilométernyi
felületét jelenti. A Bodrognak az Ondava és Tapoly forrásától számított hossza 281
kilométer, a forrásai és a betorkollása közötti egyenes távolság pedig 123 km. A tápláló
vizek közül először a Tapoly és az Ondava egyesül Párnánál, majd Szürnyegnél az
Ondava az Unggal egyesült Latorcot veszi fel, kevéssel lejjebb Inrénél a Latorca
egyesül velük s csak Zemplén közelében lesz az egyesült folyókból alakult új folyó
neve Bodrog. Ettől kezdve számos, részben már átvágott kanyarulattal délnyugati
irányban tart a Tisza felé, amelybe — miután Végardónál a Ronyvát is felvette — a
Tiszába Ömlik. Vagyis, az egyesült folyó teljes hossza csak 115 km, völgyének ebből
az egyenes hossza mindössze 55 km. Zempléntől mért esése, vagyis a Bodrog-folyó
esése a torkolatig nagyon csekély, mindössze 3,55 m. Emiatt, különösen a bal parti
részen kiöntései igen
gyakoriak: ezek főleg a
Bodrogközt sújtják. Eze-
ket leküzdendő 1863—
1887 között több átmet-
szést végeztek e folyó-
szakaszon, 47,7 km-rel
megrövidítve így a me-
derhosszat, melyeket az
1846-ban alakult Bod-
rogközi Tiszaszabályo-

Tokaj alatt egyesül a Bodrog
és a Tisza
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zási Társulat és a Felső-bodrog Vízszabályozási Társulat foganatosított a körzetébe
tartozó 58, illetve 38 község hozzájárulásával és érdekében.

Neve különösen XIII. századi okleveleinkben sűrűn előfordul. Említi Anonymus, Rogerius
és Kézai is. A tatárok a folyó törmelékkúpján kiszélesedő teraszon: Muhi pusztán verték
meg 1241-ben a magyar hadakat. A Sajó a Tisza jobb oldali mellékfolyója. Gömör és
Kishont vármegye területén a Fabova-hegy aljában ered 1294 méter tengerszint feletti
magasságban. Három ágból táplálkozik. Ezek egyike az úgynevezett Sós-Völgyből
(Szlanszka dolina) csörgedezik — innen a folyó neve is (Sav + jó=/német/ Salzach). A
Sajó elfolyik a Dobsina, Rozsnyó, Pelsüch, Tornaija mellett, völgye Csoltónál és
Béreikénél kitágul, Sajószentpéternél a Rimát felvéve átér Borsod vármegyébe, ahol a
Bodva, Hejő, majd a Hernád vizét is felvéve 160 km-nyi út után Kesznyéten mellett
beleömlik a Tiszá-ba. A Sajó völgye elég sűrűn lakott, bányászata és ipara jelentékeny.

A Hernád a Sajó bal oldali mellékfolyója. Több forráspatakból ered a Szepes és Gömör
vármegye határán emelkedő Királyhegy csoportjának tövében. Egy ideig keleti, majd
keleti-délkeleti irányban halad kissé szélesedő völgyében. Káposztafalu alatt egy
sziklahasadékon áttörve az iglói lapályra lép s innen kitágult völgyében folyik keleti
irányban. Margitfaliáól kezdve, ahol is felveszi a Gölnic-folyót, keskeny völgyben
kanyarog Abosig, ahol a Szvinkát is felveszi. Ettől kezdve folyásának iránya déli lesz,
völgye egyre tágul és Kassa alatt rövid távolságokon belül egyesül a Tárca, Osva és
Miszloka vizeivel, melyekkel együtt 4—8 km szélességű völgyiapályon halad tovább.
Ezután dél-délnyugat felé kanyarodik, s ezt a folyási irányát tartja egészen az Ónod
közelében lévő Hidvége településig, mely alatt belefolyik a Sajóba. Egész hossza 190
km, vagyis hosszabb, mit az őt felvevő Sajóé. Eredetétől torkolatáig mért egyenes
szakasza 122 km, esése kilométerenként átlagosan 5,26 centiméter. Jelentékenyebb
mellékvizei a Szinye vagy Szvinka, a Tárca, az Ósva bal oldala felől, jobb felől pedig
a Gölnic, a Miszloka, a Szakály és a Mánta patak. Felső, nem hajózható folyása
Kassáig a Központi-Kárpátok és a Gömör-Szepesi-érchegység között, alsó folyása
pedig a Gömör-Szepesi-érchegység és az Eperjes—Tokaji-hegység között határvonal.

MEJŐ

fl Tisza jobb oldali mellékvize. Borsod vármegyében ered a Bükk hegység keleti szélén,
Görömbölytapolca közelében. A Sajó lapályára érve délkeleti irányban tart a Tisza
felé, melybe Tiszaoszlár alatt ömlik bele. A folyó alsó folyása mocsaras, hossza kb. 50
km. Felső szakasza télen sem fagy be, mert a tapolcai meleg források belefolynak. A
folyót Heuyou néven már Anonymus is említi.
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A tiszalöki halastó

"Folyócska Heves és Borsod
vármegyékben, a Tisza
jobb oldali mellékvize.
Borsod vármegyében
Apátfalvától északnyugat-
ra, Balaton község mellett
ered s Eger városát át-
szelve dél-délkelet irányá-
ban halad. Füzesabonynál keletnek fordul s Poroszló alatt a Tiszába ömlik. Hossza 68
km. Három bal oldali mellékvize van: a Takányi-, Ostorosi- és Kanya-patak. Az
Eger-patak neve méiazáztyi apátság 1067-es alapítólevelében fellelhető. Kulturális
tekintetben is igen nevezetes, mert mellékén az ősi tüzelőhelyek és nomád telepek
számos maradványát találták meg. Völgyében kő-, csont- és agyageszközökre,
konyhahulladékokra leltek. Eger városa is a folyócskáról kapta nevét.

Tisza jobb oldali mellékfolyója. Salgótarjántól keletre, Zagyvaróna határában, a
Medveshegyen ered, 628 méter tengerszintfeletti magasságban. A Karancs és a Mátra
között lévő medencébe fut le, s egyesül a Karancsröl jövő Tarján patakkal. Az
egyesülés után völgye összeszűkül, mert a Mátra északnyugati oldalait megkerülve
keményebb vulkáni kőzeteken át halad keresztül. Apcnál éri el az Alföld
törmeléklejtőjét. Hatvan alatt már teljesen síkságon folyik. Jobb oldalról a Galgát, Bért
és Zsunyit veszi fel. A Tápió vize csak árvízkor éri el. Bal oldali legnagyobb mellékvize
a. Mátra déli lejtőjének vizeit
gyűjtő Tárna patak. A
Galga torkolatától kezdve
közép- szakasz jellegű,
kanyarog, csak iszapot hord.
167 km hosszú folyás után
Szolnoknál ömlik a Tiszába.

A Zagyva és a Tisza
Szolnoknál egyesül;

Kléh János Zagyvaparti részlet
című festményén a szolnoki

Tabán látképét örökítette meg
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y? Tisza egyik legjelentékenyebb bal oldali mellékfolyója. A Sebes-, Fekete- és a
Fehér-Körösből táplálkozik. Köröstarcsától kezdve nagy kanyarokat leírva nyugat
felé folyik, Gyoma, Szarvas, Öcsöd, Kunszentmárton érintésével Csongrád mellett
ömlik a Tiszába. Rendetlen árvizű, sok helyen mocsaras, 273 km hosszú folyó, melynek
egyesülés és torkolat közötti szakasza azonban csak 63 km-nyi. Békéstől a Tiszáig 219
km hosszúságban evezős hajók és tutajok számára járható.

Sebes-Körös
%plozs vármegye nyugati részében Bánffyhunyadtól délkeletre Körösfő község közelében

fakad és körülbelül 25 kilométer megtétele után a Kalota-Patakot, aztán a Havas-
rekettye községtől délre eredő, Gyulai havasokból jövő mintegy 25 km hosszúságú
Sebest veszi fel. Aztán Kissebes alatt felveszi a bővizű, úgy 35 km hosszú Dragan-
patakot. Ettől kezdve nevezik Sebes-Körösnek. így megy át Bihar vármegyébe s itt
Barátka és Rév községek között barlangi eredetű mészkő hasadékvölgyön tör keresztül
a mészkőhegységeken. Aztán táguló völgyben siet nyugat felé Élesd, Mezőtelegd és
Nagyvárad érintésével Köröstarjánnkl délnyugatra, Okánynál északnyugatra, majd
Körösladány alatt a Fehér-Körössel egyesül. Hossza 288 km., a forrása és torkolata
közötti egyenes szakasz 121 km, esése 1536 m, vagyis kilométerenként 8,33 méter, bár
Nagyváradtól kezdve már csak 42 métert esik, s itt a szélessége 35—70 méternyi.

Fekete-Körös
(Bihar vármegye délkeleti határán Rézbánya közelében ered vadregényes helyen

(Biharkapu=Portaié) több forráspatakból, északnyugati irányban folyik az Alföld ide
benyúló Belényesi-öblében, Belényesnél nyugat felé fordul, Belényesszentmiklósnál
kiér az Alföldre, Tenke, Tamáshida érintésével nagy kanyargásokkal. Doboz mellett a
Fehér-Körös csatornázott medrébe torkollik (régi medre Békésnél egyesült). Hossza
258 km, esése 1342 m, kilométerenként 5,21 méter, mélysége 0,4—2 méter, szélessége
az alsó folyáson 30—50 méter.

Fehér-Körös
Tíunyad vármegye északi hatá-

rán Bulzesd község mellett
ered. Eleinte délnek, Bihar-
kristyórtól nyugatnak, Brád-
tól északnyugatnak folyik,
majd Körösbányát érintve
Arad vármegye területére ér.
Ettől kezdve egyre szélesedő
völgyben hatalmas kanyaru-
latokat téve folyik nyugat-

Csongrád, Körös-részlet
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északnyugati irányban. Borossebesnél kiér az Alföldre, érinti Borosjenőt, Kisjenőt,
Gyulát s a Fekete-Körössel egyesülve csatornázott mederben folyik északnyugatnak,
majd Köröstarcsa alatt egyesül a Sebes-Körössel. A három Körös közül ez a
leghosszabb: 303 kilométernyi, amelynek esése 1303 méter (kilométerenként 4,30
méter), mélysége csakúgy, mint a Fekete-Körösé 0,4 és 2 méter közötti, szélessége is
azzal színei: vagyis 30—50 méter közötti.

isza mellékvize. Arad vármegyében ered Ménes mellett, a Maros fattyúágaként, attól
3—5 kilométernyire. Az aradi síkságon át Tornyánál éri el Csanád vármegyét és
Tápéval szemben, közel a Maroshoz, beleömlik a Tiszába. Hossza közel 200 km, de
forrásának torkolatig mért távolsága csak hosszának fele. Rendkívül csekély esésű
vízfolyás.

9AM9S

JL Tisza legnagyobb bal oldali mellékfolyója. Az ó- és középkor folyamán nevezetes vízi
út volt, melyen át az erdélyi sóbányák sójának egy jelentékeny részét szállították az
Alföldre. A Maros Csik vármegyében ered, a Gyergyói-medence határán, Gyergyó-
vaslábtól délkeletre. A Hargita vulkánsorának kitörése északi irányba kényszerítette s
csak Déda és Szászrégen közt tör keresztül, szűk völgyben a Görgényi- és
Kelemen-havasok között. Szászrégennél az Erdélyi-medence halmai közé ér, ahol esése
lecsökken völgye kitágul s a medence halomvidékének lankás lejtői környezik. Itt két
terasz, a folyó két régibb völgyfenekének maradványai kísérik. Az alsó a folyó ártere
fölötti 20 méternyi, a másik pedig 60—80 méternyi magasságban. Az alsó teraszon
vannak az olyan községek, városok, mint Marosvásárhely, Marosújvár, Nagyenyed,
Gyulafehérvár (itt van a kenyérmezei csatatér színhelye is), a felsőn pedig várak
találhatók (Gyulafehérvár vára például). A folyó e részen alföldiesen kanyarog széles
árterületén s heves árvizeivel sok bajt is okoz. Dévánál hagyja el az Erdélyi-medencét,
mely után az Erdélyi-érchegység és a Polyana-Ruszka között szűkebb völgyben halad,
mely igen változatos. Lippa és Máriaradna között éri el az Alföldet, ahol hatalmas
törmelékkúpot építve abba belevágódott, minek következtében az Alföldön csak sekély
völgye van. E törmelékkúpon sokszor változtatta irányát. Régi medre Világos felé
húzódott s a Körösökkel kapcsolódott össze. Másik medrének nyomvonala délnyugati
irányban az Aranka, illetve északnyugat felé a Száraz-ér. A folyó alföldi szakaszát
szabályozták, árvízvédő gátak közé szorították s a Tiszába való torkolását Szeged fölött
rendezték. Erdélyi szakaszán és a hegyek között ezek a szabályozási munkálatok
elmaradtak, ezért a sok mellékpatakja miatt árvizei gyakoriak és jelentős károkat
okoznak. A Maros 683 kilométernyi szakaszával Magyarország negyedik leghosszabb
folyója, eredetétől torkolatáig való egyenes hossza 425 km. Vízterülete 27.049
négyzetkilométer. Szélessége Szászrégennél 70 méter, Marosújvártól lefelé 100, alsó
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folyásánál pedig 130—160 méter. Esése 811 méter, ami kilométerenként 1,19 métert
jelent ugyan, de ez nagyon egyenetlen eloszlású. Marosújvártól torkolatáig evezős
hajókkal járható, Gyergyótól kezdve pedig kisebb tutajok is közlekedhetnek rajta.
Mellékfolyóinak legnagyobb részét az Erdélyi-medencében veszi fel. A Görgény,
Nyárád és a két Küküllő a Hargitából hozza bele a vizet, a Sebes, Kudzsir, Sztrigy
és a Cserna a Déli-Kárpátokból, míg jobbfelől az Aranyos az Erdélyi-érchegységből
és a Gyalui-havasokbóX. Déván alul csak kisebb hegy i patakok folynak bele, az Alföldön
pedig nincs mellékfolyója. Zómtól kezdve, ahol az erdélyi határt átlépi, nincs
jelentékenyebb mellékvize.

® £ £ # (<3<EgA, egykoron ®Ög<E)

Jl Tisza bal oldali mellékfolyója, amely a Pojana Ruszka hegység északnyugati oldalán
ered Krassó-Szörény vármegyében. Egy ideig északi irányban folyik, majd Kurtyánál
csatlakozva a vele egyenlő nagyságú Pojéni-patakkal, tágasabb lapályra ereszkedik,
amelyen Facset és Bálinc mellett elhaladva nyugat irányba tart. Nagytopolovec mellett
a Temes közvetlen közelébe ér, amivel két csatorna is összeköti. Temesvárnál
délnyugati irányba fordul, amely irányt Nagybecskerek\g megtartja, honnantól délre
kanyarodik és Periasz alatt, Titellel szemben terjedelmes mocsaras részeket képezve
beomlik a Tiszába. Hossza 254 kilométer, eredete és beömlése között mért egyenes
szakasztávolsága 174 km, vízterülete 2878 négyzetkilométer. Temesvártól a torkolatáig
kisebb hajókkal járható. Még a XVIII. században zabolázatlanul kanyargott Torontál
és Temes vármegyék területén, s kiöntései esztendőnként ismétlődő károkat okoztak,

hiszen egész torontálmegyei folyási
szakasza — több mint 120.000 hektárnyi
terület — olyan posvánnyá vált, ami szinte
alig hozott valami hasznot. 1718-ban Mercy
Ferenc kezdte meg a mocsarak lecsapolását
s a folyót Facsettől Temesvárig való
szabályozását olyan mértékig, hogy azon fát
lehessen úsztatni. Ugyanakkor Temesvártól
Klekig 70 kilométer hosszú hajózható
csatornát ásatott, mégpedig úgy, hogy
meghagyta a régi medret is, amely ezentúl
főleg a Beregszó vizét vezette le. Mivel
azonban az új csatorna száraz időben nem
volt hajózható, Mária Terézia uralkodása
idején Kostély mellett 10 km. Hosszú
tápcsatornán keresztül kapcsolták össze a
Temessél és a Béga tavaszi árvizeinek
csökkentésére Topolovec mellett a Temesbe

A Béga folyó részlete Temesvár mellett
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Titel: innen már a Duna viszi
tovább a Tisza vizét egészen a

Fekete-tengerig

árapasztó csatornát húz-
tak. A Béga így hajóz-
hatóvá vált, s ezért az
árvízvédelmi ügyeivel is
foglalkozni lehetett. Ám
a XIX. század közepén e
műveket elhanyagolták,
miért is a Béga vidéke
olyan állapotba zuhant
vissza, mint a Mercy
kezdeményezte munkálatok előtt volt. Ezért 1871-ben megalakították ugyan a
Temes-Bégavölgyi Vízszabályozási Társulatot, de ennek ténykedése a pénzügyi
korlátok miatt az árapasztó csatornák kiigazítgatásán kívül csak a meglévő töltések
fenntartására és megerősítésére szorítkozott. A Béga szabályozásának, illetve
ármentesítésének végleges befejezése céljából az országos vízépítési és talajjavító
hivatal egy részletesen kidolgozott tervet ajánlott 1891-ben elfogadás és végrehajtás
végett a társulatnak; mely szerint a Béga árvizeinek fölöslegét a Temesbe vezettetnék
át 6 árapasztó csatornán; részint ezen csatornánk közt e célra berendezendő területen
raktározódnék; úgy, hogy a hajózó csatornába a legnagyobb árvíz alkalmával is csak
annyi víz jutna, amennyit ez kár nélkül levezetni képes. A Béga alsó szakaszának
Nagybecskerekig való szabályozása céljából két duzzasztógát és kamarazsilip készült,
melyek segítségével a hajózás Becskerek és a Tisza között még kis víz idején is
biztosított. Ezenkívül az 1902. XXII. t.c. intézkedik a Béga szabályozásáról az
árvizekre vonatkozóan. E terv szerint a Béga árvizének legnagyobb része árapasztó
csatorna segítségével Temesvár felett a Temesben nyerne levezetést, úgy, hogy a Béga
legfeljebb csak 100 köbméter vizet fogadna magába árvízkor másodpercenként. A Béga
hajózása és vizének ipari és mezőgazdasági hasznosítása céljából a hegyvidéken
völgyzáró gátakat terveznek, melyek a Béga vizét tározzák. A Bégának csak egy
jelentékenyebb mellékvize van, a Beregszó, amely jobb felől ömlik bele.

(Egyrészt a mocsarak lecsapolásának szüksége, másrészt a közlekedési utak hiánya vezette
a XVIII. század végén a Kiss testvéreket, Józsefet és Gábort az akkori viszonyok között
arra a merész és nagyszabású gondoltra, hogy a Duna—Tisza között Bács megyében
olyan hajózható csatornát építsenek, ami egyúttal a mocsarak lecsapolására is
felhasználható. A csatornának nagy tranzit jelentősége is volt, mert a csatorna
végpontjai — a Dunánál Batina, a Tiszánál Bácsföldvár — között az addigi folyami
hajó utat 227 kilométerrel, vagyis az egykori feljegyzések szerint — tekintve a lassú
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lóvontatás és a rossz, időnként elöntött vontató utakat — 20 nappal rövidítette meg.
/. Ferenc király a csatorna építésére alakult Királyi Magyar Hajózási Társaságot sok
kedvezményben részesítette és megengedte, hogy az új vízi utat róla nevezzék el. Az
építést a Kiss testvérek vezetésével 1793-ban kezdték el és 1802-ben fejezték be 4 millió
bécsi forint költséggel. A hajózási társaság a csatorna melletti lecsapolt kincstári birtok
bérletéből a 25 évi szabadalmi idő alatt 20 millió forint tiszta hasznot húzott, ami eléggé
megvilágítja a csatorna közgazdasági jelentőségét.

JL koncesszió lejártával 15 évi alkudozás után A Ferenc-csatornát 1842-ben a kincstár
vette át. A dunai torkolatnál a folyammeder megváltozott és így ott 1854-ben egy új
zsilipet, az akkori időben külföldön is méltányolt, teljesen betonból való Ferenc
József-zsilipet építették meg Bezdánníl. De a vízpótlás emellett is hiányos maradt, a
csatorna lassan feliszapolódott és a forgalom csökkent.

Tíirr István szervezett részvénytársaságot a csatorna rekonstrukciós munkálatai érde-
kében, s az újjáépítéshez az 1870. évi XXXIV. t.c. értelmében az állam 8.036.000
koronával járult hozzá. A csatornajavítás lényeges részét képezte a víztáplálás alapvető
megoldása. E célból Bajától Bezdánig egy 46 km hosszú, a Dunával párhuzamos, de
kisebb lejtésű tápláló, de hajózható csatornaszakaszt építettek. Ennek felső végén,
Baján egy nagyobb kikötőt is. A körzetbe tartozó földek öntözése érdekében
1871—1875 között Sztapártól Újvidékig egy 68 km hosszú öntöző- és hajózható
csatornaszakaszt, a Ferenc József-csatornát is megépítették. Mivel az új átvágás
következtében a Ferenc-csatorna tiszai torkolata holt kanyarulatba került,
1895—1899 között az alsó torkolatot áthelyezték Óbecsére, ahol nagy, kettős, 16 méter
széles kamarazsilip épült felfüggesztett tolókapukkal. A Ferenc-csatornán 5, a Ferenc
József-csatornán 4, a tápcsatornán 2 kamarazsilip van. A vízmélység 1,7—2 méter
közötti. A Ferenc-csatornán 650, a Ferenc József-csatornán csak 300 tonnás hajók
közlekedhetnek. Az évi forgalma aránylag jelentékeny: 350.000 tonna körüli, amiből
50% gabona (felfelé), 12% szén (lefelé), illetve 38% - nyi kő és egyéb építőipari anyag
túlnyomó többségében lefelé. A gőzhajózásnál a szállítás a Tiszán és Dunán a közutak
fejlesztésének eredményeként már a század első évtizedére olcsóbbá vált, mint a
csatornán át, ezért a tervbe vett 227 km-es útrövidítés illuzórikussá lett és a
Ferenc-csatorna egykori fontos tranzit jelentőségét elveszítette. Az átmenő forgalom
alig 5%- ra csökkent, s a csatornahálózat elsősorban a mezőgazdaság szempontjából
fontos, ipari jelentősége alárendelt szerepet játszik. Az is csak annyiban, amennyiben
malmok, turbinák meghajtására használják energiáját. Mellékes hasznai (150.000
hektár lecsapolása; 11 köbméter/sec, öntöző víz; halászat 1.740 hektár területen; 267
lóerő nagyságú vízierő) együttesen nagyjából ugyanolyan értéket jelentenek, mint a
hajózás. Ezek közül a mellékes hasznok közül a legjelentékenyebb a lecsapolás. A 110
éves főcsatorna fontossága messze felülmúlja a másik két mellékcsatornáét, melyekhez
a hozzáfűzött remények ugyanúgy nem teljesedtek be, mint a Ferenc-József-
csatornához fűzöttek. A forgalmi területe igen korlátozott, s talán csak közvetett
haszonról beszélhetünk a Ferenc-csatorna esetében, ami elsősorban abban nyilvánul
meg, hogy a korábban alig hozzáférhető, gyér lakosságú, egészségtelen, mocsaras vidék
a századelőre az ország legvirágzóbb és leggazdagabb része lett.
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A Tisza (részlet Magyarország Földrajzi Atlaszából)
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