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 Vissza a XVIII. századba?
Fokok és árvizek 

A közelmúlt embert és országot próbáló hatalmas tiszai 
árvize ismét felszínre dobta a kérdést: vajon az 
árvédekezésnek a XIX. század emberei helyes útját-módját 
választották-e, amikor gátak közé szorították a Tiszát? Egy 
tudományosnak és történelminek látszó elgondolásra építve 
sokan úgy gondolják, hogy eleink gátépítés nélkül, „fokok” 
ásásával -- a „fokrendszer”-rel - okosan ki- és 
visszavezették az áradó folyók fölösleges vízét, és így 
kezelni tudták az árvizeket. Ezt az „elfelejtett” módszert 
ajánlják a mai árvédekezőknek, nem pedig azt, hogy a gátakat
magasítsák és erősítsék. Ezen a ponton rendkívül élessé 
válik a kérdés: vajon igazak-e azok a premisszák, amelyekre 
eme tetszetős elmélet hívei építenek? 

Az első olyan adatunk, amely a Tisza-völgyben 
végrehajtott nagyobb természetátalakító munkáról ad hírt, 
még 1754-ből származik, és ez éppen egy több vármegyét 
pusztító fokhoz kötődik: eltömték a Mirhó-fokot (1. ábra), 
amelyen át a kiömlő víz -- több mint 100 ezer hektárt 
elöntve -- hosszan vándorolt, és sokszor hónapok múlva a 
Mirhó-torkon keresztül a Körösökön át tért vissza a Tiszába.

A természet alkotta és éltette
A valódi fokokat a természet alkotta és éltette. Amikor

például a Duna, a Tisza vagy a Száva árvizei kiléptek 
medrükből, hatalmas mocsaraikat és ártereiket sok százezer 
köbméter vízzel árasztották el. Az ár levonultával ez a 
hatalmas víztömeg szelíden áramlott vissza a folyó irányába,
a gravitáció törvényeinek megfelelően. És miként valaha a  
mellékfolyók, akként ezek az áramló vizek is a szóban forgó 
ártér legmélyebb pontját keresték meg, hogy visszatérjenek 
az anyamedrükbe. 

Az úgynevezett övzátonnyal - miként ezt némelyek 
tartják -  gondjuk nem lehetett, hiszen ezek a jelenségek és
velük a fokok a folyóval együtt születtek és éltek. Ha 
például az árvíz során, ami gyakran megesett, a Tisza vagy a
Duna megváltoztatta medrét, az új meder „partján” nem volt 
ideje övzátonyt építenie addigra, mire az apadás beállt, és 
az ártér visszakívánkozó vizei megindultak a meder felé. De 
még a laza, hordalékos talajú övzátony megléte sem jelentett
volna akadályt a visszahúzódó víznek: ha alacsonyabb, mint a
feltorlódó víz, fölötte bukik át és mossa el azt az útjából.
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(A legutóbbi tiszai árvíz jól mutatta, mennyire leleményes a
víz az utját álló gátak elpusztításában.) Mivel pedig az 
árvizek évente rendszeresen többször is kiléptek az 
árterületre, a ki-be folyó vizek medret - fokokat - 
építettek maguknak, s azok kaput és utat nyitottak az áradó 
folyó vizeinek. Rajtuk a folyók mintegy „kinyúltak”, 
„kitüremkedtek” az ártérre úgy, ahogyan például a sziklafok 
benyúlik a tengerbe.

A víznek ezt a mederépítő erejét a XIX. században a 
Tisza-szabályozásban fel is használták. Sok pénzt és 
fáradságot takarítottak meg akkor, amikor a laza talajú 
szakaszokon az úgynevezett túlfejlett kanyarulatokat nem egy
új meder megépítésével vágták át, oldották meg, hanem egy 
kisebb mélységű és kisebb keresztmetszetű vezérárokkal 
mutatták meg a víznek, merre kellene mennie, s a víz aztán 
elvégezte a további munkát.

A fokokat tehát eredendően a folyó medréből kilépő és 
abba visszatérő vizek építették. Ez a jelenség ahhoz a 
munkához hasonlítható, amelyet a tengerek árapályjátéka a 
folyók torkolatában végez el. Az imént elmondottak elégséges
magyarázatot adnak arra a kérdésre, hogy miért az adott 
ártér legmélyebb pontján nyílnak a fokok, és a mellékfolyók 
miért - miként általában - folyásirányba hajolva 
csatlakoznak az anyamederbe. 

Mérsékelte az árvizeket
Híres könyvében, a Danubius Pannonico-Mysticusban a 

Dunát leíró Luigi Ferdinando Marsigli is szemléltette a 
fokok működését (2. ábra). Ő tett először kísérletet arra, 
hogy tudományosan leírja a folyó és mocsarai, árterei között
lévő kapcsolatot. Az itt bemutatott, az ő könyvéből vett 
ábrán a fokot H-val jelölte. A kép felirata: „A Duna 
keresztszelvénye alacsony vízállásnál, hogy nyilvánvalóvá 
váljon a mocsár állapota szinte víz nélkül.” Az említett H-
val jelölt medrekre azt mondja, hogy „foknak nevezett 
csatornák” (Canales dictos Foch). Az M : „Az N tóból induló 
nagyobb csatorna”.  A H és az M betűjelnél Marsigli 
„canalis”-nak mondja a fokot. A szótárak szerint ez 
általában ember ásta csatornát jelent. Marsigli azonban más 
értelemben használja a szót. Ez rögtön egyértelművé válik, 
ha a szöveget tovább olvassuk: „Si aqua Danubii decresceret 
plusquam sit altitudo C, denuo alter canalis Foch fieret, et
sic usque ad finem profunditatis lacus, magnaque copia 
Piscium periret cum universali aeris infectione”. A mondat 
magyarul így hangzik: „Ha a Duna vize a C szint alá süllyed,
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végül is másik fok keletkezik, és így tovább egészen a tó 
fenekéig, és a halak nagy tömege pusztul el, teljesen 
megfertőzve a levegőt.”

Eszerint tehát a fok nem emberi kézzel, hanem a folyóba
visszatérő vizek által épített „canalis”, amely „fieret”, 
azaz lesz, keletkezik, támad. A terepviszonyoktól függően 
számos olyan csatorna, fok (szláv nyelven: bara) keletkezett
és létezett, amelyeket a régi térképek feltüntetnek - ember 
nem járta vad, mocsaras területeken is... Az 1690-es évekből
származik az a kéziratos térkép, amelyen a Tiszának Titel 
fölötti szakaszát ábrázolják. A csaknem 3 és fél méteres 
rajzon 1-től 96-ig számozva fokokat, patakokat, mocsarakat, 
barákat és néhány helységet jelölnek a folyó partján. A 
Krivi fok, Beke fok, Supin fok, Tatalia ruptura neveken 
kívül egy olyan megnevezés is található, amelyen a ruptura a
fok szinonimájaként szerepel, amiből következtethetünk arra,
hogy L. F. Marsigli és J. C. Müller milyen értelemben 
használta a fok szót: „Tzurofok v. ruptura”. A ruptura 
törést, megszakadást jelent („rupti aggeres = elszakadt 
töltések, gátak” - mondja Pápai Páriz Ferenc szótára).

Marsigli egyébként a fokok árvízmérséklő hatását is 
ismerte. Az áradó folyók emelkedő vize folyamatosan töltötte
fel a fokokat kísérő mocsarakat és ártereket. Így a 
főmederben az árvízszint magassága mérséklődött, ám az ár 
levonultával a fokokon visszaáramló vizek még sokáig magasan
tartották a vízállást a folyóban. Így az árhullámok 
„laposabbá”, időbelileg azonban elnyúltabbá váltak. A kisebb
áradásokat csaknem teljesen el is nyelték ezek a mocsarak és
árterek. 

Duna-monográfiájában Marsigli leírja, hogy amikor 1694-
ben gyalogos seregével Culutban (a Duna bal partján, a 
Mohács és Eszék közötti szakaszon) tartózkodott, Bécsből 
riasztó árvízi hírek érkeztek hozzá, ugyanakkor ők ott 
szinte semmit sem észleltek. „...A mocsarak okozzák azt is -
írja -, hogy a Duna igazi medrében lévő víztömeg nem olyan 
egyértelműen mindjárt és azonnal kezd el apadni, bár az 
áradást okozó esők és hóolvadások már megszűntek; a 
mocsarakból a Dunába visszaszivárgó vizek megakadályozzák 
ugyanis, hogy az apadás mindjárt érzékelhető legyen."

Történjen végre valami!
A mocsaraknak, a hatalmas ártereknek és az árvizeket 

kivezető fokoknak tagadhatatlanul volt árvízmérséklő 
hatásuk. Az is bizonyos: minden idők embere kereste a módját
annak, hogy környezetét elfogadhatóbbá, hasznosabbá tegye. 
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Ezt tette az árterek embere is. A fokokra -- a vizekkel 
visszavonuló halak feltartására -- vesszőből font gátakat 
épített és a mélyedéseket természet adta halastavakként 
kezelte (Bél Mátyás). Árkokat, csatornákat ásott és elzáró 
gátakat épített, hogy vízhez jusson vagy megszabaduljon a 
vizektől. Ezek a beavatkozások azonban mindig is helyi 
jellegűek és helyi érdekűek, az árvizek gyökeres kezelésére 
alkalmatlanok voltak. Ha nem így lett volna, az ártéri 
községek nem írják panaszleveleiket -- úgymond -- adójuk 
elengedéséért könyörögve, mert „néha egész esztendőn át nem 
legeltethettek és szénát sem készíthettek az ártérben a nagy
víz miatt” (Andrásfalvy Bertalan). 

Werbőczy híres Hármas Könyvének (1517) paragrafusaiba 
sem kerültek volna bele az árvizek okozta problémák, ha 
eleink ismertek volna megszelídítésükre valamilyen ravasz 
praktikát.  "Helyes és elfogadható mentségnek tartjuk azt, 
ha a felperest vagy alperest vagy ennek ügyvédjét 
hazulról... a törvényszékekre indulván és odajutni 
igyekezvén, elindulása után ...  tetemes vízáradás 
akadályozta..." (59. §.). 

Ezeknek a „vízáradások”-nak rendszeres pusztításairól 
egészen tényszerű leírást is kapunk a törvénykönyv egy másik
paragrafusából: "...Mivel igen sok városnak, falunak és 
birtoknak, valamint sok mezővárosnak és pusztának határait 
és határvonalait folyamok és folyóvizek különítik el, veszik
körül és zárják be, az ilyen folyamoknak kiáradása és ereje 
pedig igen gyakran nagy darab földet, rétet és erdőt 
elszakít, ... mert a folyam futása és rohanása a maga rendes
folyásából, medréből és útjából igen gyakran más, új mederbe
szokott elhajolni és térni..." (87. §).

Még a szabályozások előtt, 1828-ban a Dunát felmérő 
Huszár Mátyás pedig arról panaszkodott, hogy szinte 
tavasztól őszig áradt a Duna, és bűzös mocsaraiban -- „az 
ott lévő mindenféle férgekkel és árvíz ájulásig való 
kimondhatatlan büdösségivel” --szörnyű kínokat álltak ki az 
ártér szintezését végző mérnökök.

 Ezek azok, amelyeket a folyók mentén élő emberek 
megelégeltek a XIX. századra, és egyre erősebb lett az a 
hang, hogy „történjen már végre valami gyökeres”. 
Gátépítésre gondoltak...

 A fokok és az árterek gyakorlatilag eltűntek, és velük
múlttá vált a környékükön élő emberek sajátos világa - 
sajnos a vadvizek színes élővilága is. Az egyik szemünk  
sír, a másik nevet. A gátépítéssel sokat nyertünk, de sokat 
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veszítettünk is. Meg tudjuk-e tartani azt, amit nyertünk, és
vissza tudjuk-e hozni azt, amit elveszítettünk? - A XXI. 
századi magyar társadalomnak, úgy látszik, ez egyik nagy 
kihívása. 

Deák Antal András
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„Fokoló”
A vízfolyást vagy vízmedret jelentő fok szónak a 

szakirodalmakban nem találjuk egzakt kifejtését. Van, aki 
„halászati mesterszó”-nak tartja, amely azt a folyók 
töltésében lévő átmetszést jelenti, amelyen keresztül a 
halászok az ívó halaknak és ezek ivadékainak lehetővé 
tették, hogy a holtág és az anyameder között közlekedjenek 
(Lukács Károly). Van, aki úgy véli, hogy „a fok formálja át 
a természet önkényéből áradó és apadó, lényegében 
befolyásolhatatlan folyók tevékenységét emberi haszonvétel 
tárgyává”, azaz „mesterséges készítésűek” (Andrásfalvy 
Bertalan). Mások szerint a fok a nagyobb vizekből kifolyó 
ér, csatorna vagy az a pont, ahol a folyónak vagy tónak a 
vize kilép, kinyúlik a medréből (Siófok).

Az oklevelek sem egyértelműen használják a fok szót. Az
egyik a vizeknek a folyóba való betorkollását nevezi foknak 
(introitus aquae), a másik a kiágazást, a folyóágat (ostia, 
brachia).  Az is előfordul, hogy ember ásta csatornákat 
(fossatum fok) vagy mocsaras medret (alveum arondinosum seu 
fok neveznek így). Úgy látszik, hogy a nyelvből vett érvek 
meglehetősen ingoványos területre viszik a kutatót. Eleink 
lazán bántak az introitus, ostia, meatus, ruptura, valamint 
a fok, sánc, ásás, ásvány, és árok fogalmakkal. Azt a berket
például, amelybe a Zala megyei Egervár várkastélyát 
építették, három „foló” szeli át. A nép nyelvén az egyik az 
Öreg-foló, a másik a Kis-foló, a harmadik egyszerűen csak a 
foló (Sárvíz). Kettő közülük a vizenyős rét kiszárítására 
szolgáló ásott csatorna.  Tehát a megrekedt, pangó vizű 
ásott csatornát is folyónak nevezték. Az ilyen 
jelentésátvitel mindennapos mutatványa a nyelvnek. 
(Gondoljunk csak arra a hasonló esetre, amikor formája 
alapján a villanyégőt is „körté”-nek neveztük el!)

A XVIII. század derekán még a vízmérnök Mikoviny is a 
tatai tavakat tápláló és azok fölös vizét a Dunába vivő 
Általért canalis molaris-nak, azaz malomcsatornának nevezte 
a tervrajzán, mert az malmot hajtott, illetve szélesebbre és
mélyebbre ásatta azt, és egy kallómalmot tervezett rá. Ezért
úgy gondoljuk: akkor járunk közel az igazsághoz, ha azt 
mondjuk, hogy voltak olyan „fokok” is, melyeket emberek 
ástak. Mivel pedig nagy, akár egy egész vármegyét átszelő 
vízcsatornák ásásáról az uralkodók dicső tetteit megörökítő 
életrajzok vagy más oklevelek és peres iratok egészen a 
XVIII. századig hallgatnak, föltesszük, hogy a hajózható 
vagy folyómeder méretű „ásások” vagy „ásványok”, melyekről a
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néprajzosok tudnak, jelentésátvitel útján lettek azok, 
valójában azonban olyan fokok vagy holtágak voltak, 
amelyeket általában a ki-be áramló árvizek éltettek, és ha 
szükségét látták, a birtokosok, a falvak tisztogattak - ily 
módon is születhetett „Ásott fok” -, megfelelő helyen 
elzárták vagy megnyitották. Az ártéri emberek tehát 
gazdálkodtak a vizekkel, és ástak csatornákat - „fokokat” 
is. Ezek azonban helyi fontosságú, kisebb vízrendezési 
munkák eredményeként születtek: egy-egy rét víztelenítését 
vagy öntözését, halastónak vagy tavaknak a létesítését és 
táplálását - egyszóval a vizek hasznosítását szolgálták
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Fogalomtár
Az ártér az a terület, melyet a folyó árvizei gátak, 

illetve árvédelmi töltések nélkül elönthetnek. Ennek az 
árvizektől védett része a mentesített ártér (3. ábra), a nem
védett pedig a nyílt ártér. A töltések és a folyó partélei 
között levő terület a hullámtér. Az árvédelmi töltéseken 
belül a hullámtérbe is szoktak alacsonyabb gátakat építeni. 
Ezek a nyári gátak a mezőgazdasági területeknek az 
alacsonyabb és gyakoribb árvizek elöntései ellen nyújtanak 
védelmet. Az övzátonyt a folyó a part mentén hosszirányban a
saját hordalékából maga építi.  Általában erre épültek a 
gátak és a folyó menti települések is.
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Képfeliratok:
1. ábra. A Mirhó-fok és gátja (Kiskörével átellenben)
3. ábra. A vízszabályozási völgyszelvény elemei
2. ábra. L. F. Marsiglinak a fokok keletkezését és 

funkcióját bemutató rajza
1. Árvízi menekülők
2. A pákász család élete a nádrengetegben
3. Alföldi csíkász
4. Halászok által elrekesztett fok
5. L. F. Marsigli rajza szerint a fokok biztosítják a 

folyó és mocsarai között a kapcsolatot
6. Magyarország ősvízrajza (1-1,5 millió évvel ezelőtti

állapot)
7. „Mérges fok” a Tisza bal partján (Lányi Sámuel 

térképe, 1845) 
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Erdődy Lajos verse, amelyet a Mirhó-gát újjáépítése 
alkalmából 1785-ben írt (részlet)

Felhatott az égre sok szegény insége
Az mellyet okozott Mirhó dühössége
Heves, Szabolcs, Bihar, Békés nagy vidéke
Volt kártételednek uralkodó széke
Csanád, Csongrád széles Kunság térségei
Voltak habjaidnak nagy ellenségei
Mert oda plántáltál habzó tengereket
Az honnan várhatták ezek kenyereket.

Nem káromkodik hát annyit a gyalog nép
Ha rövid uton jár s szárazabb földre lép
Pesttül Debrecenig nem kerül Tokajra
De eddig hány ezret jutattál ily bajba... 
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