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AZ ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS FOKAI A TISZA MENTÉN 
 

Fodor Zoltán1 
 
A földrajzi nevek között a „fok” kiszögellő földdarab, partszegély, illetve magas vízállású 

folyóág vagy tó vizét elvezető csatorna értelemben fordul elő. Az újkori szabályozások előtt a 
Tisza mentén mindkét jelentés előfordult, az első ritkább, a másik gyakori volt. 

A vízrajzi értelmű fokok eredetét, szerepét illetően három megközelítés alakult ki. 
Andrásfalvy Bertalan a Duna Tolna és Baranya megyei árterén végzett történeti és néprajzi 
kutatásai alapján az ottani fokokat alapvetően mesterséges eredetűnek tartja. A rájuk épített, a 
XVIII-XIX. században még kimutatható vízhasználati módot fokgazdálkodásnak nevezi. E 
fokok (kettős működésű csatornák) alapvető sajátossága, hogy a folyóhátak által elsáncolt 
ártéri öblözeteket az élővíz folyási irányához képest a legalsóbb szakaszokon nyitották meg, 
azokat alulról töltötték fel és csapolták le. Így áradáskor a víz lassan, rombolás és hordalék-
lerakás nélkül, egyenletesen hatolhatott be az ártérre, és apadáskor a fokok lehetőség szerint 
minden vizet visszavezethettek a folyómederbe (1975:15-18). A Tisza mentén Molnár Géza 
hasonló fokgazdálkodás nyomait tárta fel a borsodi ártéren. Rámutatott ugyanakkor arra is, 
hogy a XIV-XV. század fordulójától kezdve a fokgazdálkodás a Tisza mentén már nem 
működhetett teljes szerkezeti egységében, elsősorban a mezőgazdasági termelésben 
bekövetkező változások miatt (1991-1994. VII.:52-55, 58-59). 

Károlyi Zsigmond (1975:63), Nemes Gerzson, Dóka Klára (1982:281), Frisnyák Sándor 
(1995:145) a Tisza-völgyi fokokat alapvetően természetes képződményeknek tartja, 
amelyeket csak módosított, a következetes alulról töltés érdekében átalakított és karbantartott 
a lakosság. Nemes az ártéri öblözeteket felülről és alulról elöntő medreket egyaránt fokoknak 
nevezi. A gazdasági hasznosítás feltételeként a felső fokok elzárását és az alsó fokok 
kimélyítését jelöli meg (Károlyi – Nemes 1975:16). Az első megközelítés képviselői közül 
Molnár szerint a működő ártéri gazdálkodás keretei között az ártéren nincsenek az 
öblözetekben felső vízkitörések, mert az emberi beavatkozás megakadályozza kialakulásukat, 
illetve megszünteti a kialakulókat (1992:26). 

A harmadik véleménycsoporthoz tartozó Lászlóffy Woldemár (1982:161), Vágás István 
(1989:387) és Deák Antal András (2001:39) szerint a fokok csak és kizárólag természetes 
képződmények voltak, amelyeken keresztül az ártérre lépő víz felülről lefelé öntötte el az 
öblözetet. Szigyártó Zoltán szerint a fokok kialakulásában nem kell semmiféle emberi 
beavatkozást feltenni, ezek kialakulása közvetlenül adódik a vízmozgás sajátosságaiból. Az 
ártér lejtésviszonyi miatt a kiömlött vizek legtöbbször más fokon keresztül távoztak, mint 
amin keresztül az árteret elöntötték (1991:16, 18). 

A három megközelítés közül az első alapvetően a Duna, a másik kettő a Tisza menti 
forrásokon alapul. Amennyiben a nézetek különbözőségét meg akarjuk érteni, meg kell 
vizsgálnunk, mennyiben feleltek a Tisza menti fokok az „alulról töltés” elvének, amelyet az 
első két megközelítés a fokgazdálkodás alapvető jellemzőjének tekint. 

Az újkori folyószabályozást megelőzően, illetve azzal egy időben készült kéziratos 
térképek és a helynévtörténeti források több mint négyszáz önálló névvel jelzett fokot írnak le 
a mai magyarországi Tisza-szakaszon. A fok-nevek eloszlása nem egyenletes. Kevés van 
belőlük Tiszabecs és Tokaj között. Ebbe belejátszhat az is, hogy erről a területről maradt fenn 
a legkevesebb kéziratos térkép. A leggyakrabban a borsodi és a hevesi ártéren fordultak elő a 
fokok, az alsóbb szakaszokon viszonylag kevesebbet találunk. A nevek között a leggyakoribb 
a „sebes fok”, huszonegy vízfolyás megjelölésében fordul elő. 

                                                           
1 Fodor Zoltán, egyetemi tanársegéd. Szent István Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, Gödöllő, 
fodorz@nt.ktg.gau.hu 
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A legnagyobb tiszai morotvák mellett rendre megtaláljuk az alulról töltő fokokat: 
Rakamazon, Tiszacsegén, Poroszlón, Tiszahalászon. A rakamazi nagy morotvát ábrázoló 
térképen a holtág legalsó csücske nem szerepel, a fok a tó felső végéhez kapcsolódik (OL. 
S.11. 830./7. [É.n.]). A lefűződött holtág erőteljes kanyarulata miatt azonban a beáramló víz 
az anyamederbeli áramlási irányhoz képest „visszafelé” folyt. A rakamazin kívül a tiszacsegei 
(HBML. Szm.T. 12. [1787.]) és a tiszahalászi (HML. T. 117./1, 11. [1783-1790.]) holtágak 
alulról töltő fokai is alapvetően a kanyarulat-lefűződés termékei, a feliszapolódóban lévő 
nyakon átvezető medrek esetében a mesterségesség csak a fok karbantartása, fenntartása 
kapcsán kerülhet szóba. Valószínűleg ide tartozhat a kesznyéteni Kerek tó Kassay Foka is 
(BAZML. Sú. Zm.T. 6./1. [1787.]) (1. kép). A poroszlói Nagy Morotva (HML. T. 117./11. 
[1783-1790.]) alulról töltő foka viszont medre lefutása alapján bizonyosan nem a lefűződés 
helyén volt (2. kép). 
 

1. kép. A kesznyéteni Kerek Tó (BAZML. Sú. Zm.T. 6./1. ¬1787.∨) 

 
 

Néhány térképlap jelöli a fokokban a vízállás függvényében változó, kétirányú áramlást. 
Ilyen ábrázolások a Közép-Tiszavidékről maradtak fenn, a szajoli, a tiszajenői, a tiszakürti és 
a tiszaalpári fokokról. Nyilvánvaló a helyzet ott, ahol a térkép a fokok váltakozó, kétirányú 
vízvezetését jelöli. Kevés ilyen ábrázolás van. A tiszakürti Fok, a tiszaalpári Csurgó, Szikra 
Fok és Nagy Fok esetében Balla Antal térképe kétirányú áramlást jelöl. Az utóbbi foknál az 
árhullám mozgásának ezt a váltakozását a rajzoló szövegesen is megjegyezte (OL. S.80. Tisza 
1./1. [1786. ?]) (3. kép). Hasonló kétirányú vízmozgást tüntet fel Litzner és Sándor térképe a 
tiszajenői „Sebes Nágy Fok”-on (4. kép) és a Nagy Körös Folyáson, a tiszakécskei Holt Tisza 
ábrázolt részletén és a lefűződő tiszaugi holtágon (HML. T. 118./ 11., 15., 26. [1783-1790.]). 
Ilyet látunk a „Tinóka Folyásá”-n is, amely Szajoltól a törökszentmiklósi Fehér tóig és Nagy 
Morotváig vezetett (HML. T. 117./71. [1783-1790.]), és máshol Tinóka Fok néven szerepel 
(HML. T. 119./8., 9., 12. [1833-1844.]). A vízfolyások esetében ez a kettős jelölés az első 
megközelítés szerinti „fokszerű” működésre utal. 
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      Tíz olyan fok került elő, amelynek nevében az „ásott” vagy az „ásvány” megjelölés 
szerepel: Tiszakeszin (BAZML. Bm.U. 682. [1854.]), Tiszaszőlősön (Bognár 1978:137), 
Tiszafüreden (HML. U. 371./1. [1859.]), Tiszasülyön (SZML. T. 131. [1863.]), Tiszaroffon 
(HML. T. 117./47. [1783-1790.]), Tiszaroff és Tiszagyenda között (HML. T. 119./6. [1833-
1844]), valamint Tiszapüspökin (HML. T. 117./71. [1783-1790.]), Törökszentmiklóson (OL. 
S.80. Körös 39./16. [1822.]), Tiszakécskén (SZML. T. 322. [1853.]) és Szegváron (OL. S.82. 
153. [1755.]) (5. kép) volt belőlük egy-egy. Ezek kialakulásában az emberi közreműködés 
kétségtelen. Ezek közül a tiszafüredi valószínűleg a folyószabályozási munkák idején 
keletkezett, csak a töltésezés utáni térképen találni meg. A tiszasülyi térkép külön medret 
nem, csak a nevet tünteti fel. A tiszakécskei fok a Fehér tavat kapcsolta a Tiszához, a 
Tiszakeszi határában lévő kanyarulatos meder alulról töltötte a bal parti Karacsa tavat. A 
tiszaroffi Ásvány Fok a községi réthez, a Tiszaroff és Tiszagyenda közötti Ásás Fok a Határ 
Éren keresztül a Gyantai Tóhoz kapcsolódott. A tiszapüspöki ásott fok is vízjárta, rétes 
területekre vezetett. A törökszentmiklósi Ásott fok a Kis Morotvát feltöltő meder kezdeti 
szakasza volt. Ez a Kis Morotva összeköttetésben állt a törökszentmiklósi Nagy Morotvával 
is, amelyet a Tinóka fok kötött össze a Tiszával. A tiszaszőlősi ásott fok térképi ábrázolását 
nem találtam, csak Pesty helynévgyűjtésében szerepel. 
 

2. kép A poroszlói Nagy Morotva és környéke (HML. T. 117./11. [1783-1790.]) 

 
 

      Mivel a Dunánál a XIX. századi térképeken a fokokat nemegyszer párhuzamos 
földnyelvek kísérik, Andrásfalvy arra a következtetésre jutott, hogy ezek a hátak az árkok 
állandó tisztítása, rendszeres karbantartása során kidobott földből keletkeztek (1973:22). 
Megfigyelésével összecseng a mindszenti Danicska József halászmester leírása. Az 1896-ban 
a Néprajzi Múzeum Adattárába került emlékiratában arról emlékezik meg, hogy a XIX. 
század elején a Tisza mentén olyan halastavak voltak, amelyeket mesterségesen ásott, a vizet 
ki- és beeresztő csatornák, fokok kötöttek össze a folyóval. E fokok partjai több helyen a 
karbantartás, a gondozás jeleként felmagasodtak (É.n.:3). 
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      Molnár szerint a Tisza mentén az ártéri öblözeteket felülről elöntő kitörések neve a 
„kicsapó” lehetett (1991-1994. II.:41). Az általa bemutatott, a tiszatarjáni öblözetet elöntő 
Kicsapó a hejőkürti határban volt (BAZML U. 684. [1864.]). Ezen túlmenően a vizsgált 
területen csupán Tiszaszőlősön (HML. T. 119./3. [1833-1844.]), Kőteleken (HML. T. 119./9.) 
és Hódmezővásárhelyen (Bodnár 1928:37) fordul elő a kicsapó név. Molnár példájához 
legjobban a Kőtelek alatti Kicsapó hasonlít, amely azt a Nagy Rétet öntötte el, amit alulról a 
„N. Fok lapossa” töltött. A Hódmezővásárhely határában fekvő „kicsapó” rövid, keskeny, 
áradások idején megtelő ér, a Tiszaszőlőstől délnyugatra lévő „Kicsapó fok” pedig felülről 
töltő vízfolyás volt. 
 

3. kép. Fokok Tiszaalpár környékén (OL. S.80. Tisza 1./1. σ1786. ?υ) 

 
      Ez utóbbi név jelzi, hogy a térképlapokon felülről töltő medrek is szerepelnek „fok” 

megnevezéssel. Ez arra utal, hogy ebben az időben a fok fogalmát nem ugyanabban az 
értelemben használták a Tisza völgyében, mint a Duna Tolna és Baranya megyei szakasza 
mentén. Felülről töltő meder volt például Tiszatarjánon az Ortó fok, a Szégye fok, a Sebes 
fok, a Pap tava foka (BAZML. Bm.T. 137./1. [É.n.]), Tiszadorogmán a Palocsa fok és a 
„fontos fokja” (BAZML. Bm.T. 34./2. [É.n.]), Sarud határában a Kis Tisza vizét a Panyita 
laposra vezető Panyita Fok, Tiszahalász alatt a főmedernél az Orsós Fok (HML. T. 117./1., 6., 
18. [1783-1790.]). Tiszaszőlősön a morotva felső végét a „N. Fok”, alsó végét a „Szűts Fok” 
kapcsolta a Tiszához (OL. S.12. Div. XI. No. 61./2. [1830.]). A Tiszaderzs és Abádszalók 
közötti öblözetet felülről öntötte el a „Kis Márton fokja”, a terület legnagyobb vízfolyása 
azonban az Abádi Fok volt, amely az ártér közepén fekvő Pap tavát alulról töltötte (OL. S.21. 
No. 2. [1777.]). A tiszanánai kanyarulat körülfogta öblözet felső részén a Darnyi Fok, a Görbe 
Fok és a Sebes Fok rövid, kivezető szakaszát jelöli a töltésezés után készült térkép, a terület 
alján a hasonló módon jelölt Telek Fok vezethette le a vizet (HML. U. 374. [1861.]). A 
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tiszaalpári határról a csongrádi „Tökös Toó”-ba vezető Tökös Fok a rajzoló megjegyzése 
szerint a szomszédos területre csak kifelé vezette a megáradt vizet, a Tiszába vissza nem (OL. 
S.80. Tisza 1./1. [1786. ?]). A csongrádi Mámai Réten a „Repas”-t felülről öntötte el a Répás 
Fok. Szeged déli határán a Bodonyi-rétre felülről hozta a vizet a Bodonyi Kapuja fok, 
méretében jelentősebb volt az öblözetet alulról megnyitó Bodonyi Fok (OL. S.12. Div. XI. 
No. 126./6./r., b. [1790.]). Általában véve is elmondható, hogy azokon az átvizsgált ártéri 
területeken, amelyeknél az öblözet felső és alsó nyílása is fok néven szerepel, az alsó nyílás a 
jelentősebb és a nagyobb. 
 

4. kép. A tiszajenői Sebes Nagy Fok (HML. T. 118./11. σ1783-1790.)υ 

 
 

      Külön csoportba kell sorolnunk azokat a fokokat, amelyekről a térképi ábrázolás 
alapján nem dönthető elegyértelműen, hogy felfelé vagy lefelé vezették a vizet. Ilyen többek 
között Palkonyán a Falu fokja (OL. S.12. Div. XI. No. 61./1 [1830.]), a tiszacsegei 
morotvához kapcsolódó Kuttai vagy Kútas Fok (SZSZML. T. 434. [1823.]), Tiszafüreden a 
Bakó fok (HML. U. 363. [1824-1825.]), Tiszaszőlősön a Kisfok (HML. U. 393. [1865.]), 
Tiszanánán a Nagy és Kis Sámágy fok (HML. T. 136. [É.n.]), Csongrádon a „Dinnyes tóó 
fokja”, Tápé és Szeged Tiszán túli rétjén a Sebes Fok és a Dögös Fok (OL. S.12. Div. XI. No. 
126./6./ny., c. [1790.]).  

      A fokhoz kapcsolódó család- vagy személynév is az illető meder létesítőjére vagy 
használójára utalhat. Ezek száma meghaladja a negyvenet. Ide tartozik többek között az 
alulról töltők közül a panyolai Bencze fok és Kovács fok (PML. Pm.T. 93. [1774.]), a 
tiszatarjáni „Fekete győgy foka” (OL. S.11. 830./17. [É.n.]), az ároktői Kis Miska Fok 
(BAZML. Bm.U. 83. [1847.]), a tiszahalászi „K. Mihály Fokja” (OL. S.80. Körös 39./3. 
[1822.]), a sarudi „N. Mihály Fok” (OL. S.12. Div. XI. No. 61./2. [1830.]), a rákóczifalvi Rátz 
Gyuró Fok (HML. T. 119./11. [1833-1844.]), a felülről töltők közül az abádszalóki Kis 
Márton fokja (OL. S.21. No. 2. [1777.]), a kettős és az eldönthetetlen töltésirányúak közül a 
tiszaburai Paladiné Fokja (HML. T. 117./41. [1783-1790.]) és a hódmezővásárhelyi Varga 
János Fokja (OL. S.80. Körös 39./60. [1822.]). A térképen ábrázolt harmincnyolc család-, 



Fodor Zoltán: Az ártéri gazdálkodás… 

 6

vagy személynevű fok közül húsz tartozik az alulról töltők, nyolc a felülről töltők közé, tízről 
pedig a térkép alapján eldönthetetlen, hogy milyen irányból töltötte az árteret. A töltésirány 
vizsgálata nyomán hasonló arányt találtam az összes feltüntetett, fok-nevű vízfolyás esetében 
is. Az alulról töltés követelményének megfelelt száznegyvenhárom, felülről töltött hetvenhat, 
és e két csoportba kizárólagos érvénnyel nem volt besorolható hatvanhét fok. 
 
5. kép. A Tisza és a Kurca közötti medrek az Ásott fokkal Szegvár határában (OL. S.82. 153. 

σ1755.υ) 

 
 

     A töltésirány vizsgálatánál nem vettem figyelembe azokat a fok-nevű vízfolyásokat, 
amelyek a folyó valamelyik kanyarulatát szelték át. A tiszacsegei morotva alatti kanyart az Ó 
fok (SZSZML. T. 434. [1782.]), a tiszahalászi Zsegete-forduló ívét a Fok vágta át (HML. U. 
404. [1865.]). A szomszédos Tiszanána és Tiszaszőlős közötti kanyarulat egy szakaszát a 
„Tőrős Fok” szelte át (HML. T. 117./18. [1783-1790.]). Az Abádszalók és Pusztataskony 
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közötti kanyarulatot a Nagy fok rövidítette le (OL. S.80. Tisza 84. [1777.]), a tiszaburai 
nyakon átvezető folyások egy-egy szakasza volt a Paladiné Fokja és a Kis Keresztes Fok 
(HML. T. 117./41. [1783-1790.]). Kőteleken a Vén Erdő Fokja kurtította meg a víz útját 
(HML. T. 192. [1768.]) (6. kép). Tiszaalpáron a mai alpári holtág egykori nyakát átszelő két 
párhuzamos, Sebes Fokok néven feltüntetett csatorna közelében (OL. S.80. Körös 39./36. 
[1822.]), azoktól keletre vágták át a folyószabályozás során a kanyarulatot. Az ezt követő 
tiszasasi kanyarulat nyakában a Becső fokja rövidítette le az utat (OL. S.12. Div. XI. No. 
126./6./s. [1790.]). Ilyen rövidítéseket más néven is találunk. A vezsenyi kanyarulat nyakát a 
mind neve, mind egyenes vonalvezetése révén mesterséges eredetről valló Nagy Árok vágta át 
(HML. T. 118./18. [1783-1790.]), ugyanakkor a szegvári „Sár Őrvény” kanyarját a 
természetes szakadásnak tűnő „Kiss Tisza” kurtította (OL. S.12. Div. XI. No. 126./6./n. 
[1790.]). 
 

6. kép. A Vén Erdő Fokja Kőteleken (HML. T. 192. σ1768.υ) 

 
 

      A fokok töltésirány szerinti osztályainak, illetve az egyes fokoknak az időbeli 
változását értékelni nehéz. A vizsgált terület egészét lefedő két részletesebb felmérés, az első 
és a második katonai felmérés között közel hetven év telt el, a második felvétel már a 
folyószabályozási munkák megindulása után készült. A kisebb szakaszokat ábrázoló térképek 
alapján a közbeeső időszakban az adott év csapadékossága jelentősen módosíthatta az ártér 
képét, az egyes vízállások és vízfolyások mérete megváltozhatott. A változó csapadékosság 
hatásán túlmutatható változásra következtethetünk Tiszaalpár térképeiről. Balla Antal XVIII. 
századi, nedvesebb évben felmért mappáján az alpári réten fekszik a „Sulymos Toó” és vele a 
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összeköttetésben lévő Bika Ér vízállása. A Sulymos tó alulról töltődött a Nagy Fokon 
keresztül, a Bika Érbe a „Huzogato” medrén át juthatott be a Tisza vize, e folyás mellett 
egyirányú vízáramlást jelöl a térkép (OL. S.80. Tisza 1./1. [1786. ?]) (3. kép). A területet 
nagyobb léptékben ábrázoló második katonai felvételezés alacsonyabb vízállás mellett történt. 
A Sulymos tó helyén jóval kisebb tavat, a Nagy tavat tünteti fel, a Bika ér nyomai nem 
azonosíthatók. A Húzogató folyóból kivezető szakasza a Tarfokkal azonos. Ettől 
északnyugatra három, Balla térképén nem szereplő vízkitörést találunk, köztük a megnevezett 
Határ fokot és a „Mezesfok”-ot (II. kat. XXXVI./56. [1861.]) (7. kép). Ugyanebben az időben 
a tiszasasi kanyarulatot és a csépai Nagy Tó felső végét a Tó fok kötötte össze, a tó alja a 
Kányó fokon keresztül kapcsolódott a Tiszához (II. kat. XXXVII./56. [1861.]). Az ezt 
megelőző évszázad végén készült térképen csak az alsó rész kapcsolódik két medren keresztül 
a folyóhoz (HML. T. 118./1. [1783-1790.]). 

 
7. kép. Tiszaalpár környéke a második katonai felvétel térképlapján (XXXVI./56. σ1861.υ) 

 
 

      A felülről töltő új vízkitörések megjelenése összefügghet a megkezdett szabályozási 
munkákkal, amelyek az árhullámok emelkedését eredményezték, s ezek előidézhették további 
ilyen medrek kialakulását. Az esetleges változást leginkább a RakamazΕPolgár, illetve az 
AbádszalókΕTiszabura közötti Tisza-szakaszokon mérhetnénk le, ahol azok a vízkitörések 
sorakoztak, melyek a Hortobágyot és a Nagykunságot elöntő medreket táplálták. Mivel a 
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szabályozás során a töltésezéseket éppen ezeken a területeken kezdték meg, a kérdéses 
partszakaszokon ilyen új vízkitörések nem alakulhattak ki. 

      Az áttekintett térképanyag alapján kijelenthetem, hogy a vizsgált területen többségben 
voltak az alulról töltő fokok, ugyanakkor az összegyűjtött fokok negyede bizonyosan felülről 
töltött, amelyeket Nemes és Molnár megközelítése alapján működő fokgazdálkodás esetén 
elzártak volna. A mesterséges fokok ebben az időszakban valószínűleg csupán a gazdasági 
hasznosítást tették lehetővé, de a pangó vizes területek egészét nem tudták lecsapolni, az 
árvédelmi feladatokat önmagukban nem tudták ellátni. A megfigyeltek alapján a fok-nevű 
vízfolyások megléte nem egyenlő a működő fokgazdálkodás meglétével. Miután a 
fokgazdálkodás (vagy az azzal azonos jelentésben használt ártéri gazdálkodás fogalma) a 
XVIII-XIX. században a Tisza mentén egyetemlegesen nem volt jellemző, helyesebb ezen a 
vidéken ártérhasználatról, vagy differenciált ártérhasználatról beszélni, amelyen belül 
helyenként fokgazdálkodási elemek is előfordultak. 
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