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„Jön az árvíz! Jön az árvíz! hangzék, 

S tengert láttam, ahogy kitekinték. 

Mint az ırült, ki letépte láncát, 

Vágtatott a Tisza rónán át, 

Zúgva, bıgve törte át a gátot, 

El akarta nyelni a világot!” 

Petıfi Sándor: A Tisza 

 



 4 

Tartalom 

1. Bevezetés 6 

2. Kutatási célkitőzések 11 

3. Anyagok és módszerek 12 

 3.1. Terepi módszerek 12 

 3.2. Fizikai módszerek 12 

 3.2.1. Szemcseeloszlási vizsgálatok 12 

 3.2.3. Humusztartalom meghatározás kolorimetriás módszerrel 13 

 3.2.3. Mésztartalom meghatározás Scheibler-féle kalciméterrel 14 

 3.3. Matematikai-statisztikai módszerek 15 

4. Kutatástörténeti áttekintés 16 

 4.1. Az árvíz, mint környezeti kockázat 17 

 4.2. Meder-változékonysági vizsgálatok 18 

 4.3. Hullámtér feltöltıdési vizsgálatok 21 

 4.4. Morfológiai és vízjárással kapcsolatos vizsgálatok 25 

 4.5. A Körös–Berettyó vízrendszer szabályozásával kapcsolatos munkák 28 

 4.6. A Körös–Berettyó vízrendszer árvizeirıl 30 

5. A Körös–Berettyóvidék szabályozásának kritikai értékelése 35 

 5.1. A Körös–Berettyóvidék földrajzi elhelyezkedése 35 

 5.2. A Körös–Berettyóvidék a szabályozás elıtt 37 

 5.3. A Körös–Berettyóvidék szabályozása: Huszár Mátyás terve 38 

 5.4. A Körös–Berettyó vízrendszer szabályozása: Kecskés Károly és Bodoky 
Károly terve 

40 

 5.5. A Körös–Berettyó vízrendszer szabályozásának tökéletesítése külföldi 
szakértıkkel, a gyulai Folyammérnöki Hivatal terve 

44 

 5.6. A szabályozások pozitív hatásai 46 

 5.6.1. A népességszám alakulása 47 

 5.6.2. Mezıgazdaságilag mővelhetı területek nagyságának változása 49 

 5.7. A szabályozások negatív következményei 52 

6. A folyószabályozás jogi hátterének megteremtése 54 

 6.1. A hazai vízügy elsı lépései 54 

 6.2. A folyószabályozásokat megelızı fontosabb törvények 55 

 6.3. A XIX. század meghatározó törvényei: a társulati (1871. évi XXXIX.), a 
tiszai (1884. évi XIV.) és a vízjogi törvény (1885. évi XXIII.) 

56 

7. Gyoma és Kunszentmárton kis-, közepes- és nagyvizeinek elemzése 1907–2006 
között 

64 



 5 

8. Gyoma és Kunszentmárton kis-, közepes és nagyvizeinek matematikai-statisztikai 
elemzése 1907–2006 között 

74 

 8.1. A gyomai KV-k vizsgálata 75 

 8.2. A gyomai KÖV-k vizsgálata 77 

 8.3. A gyomai NV-k vizsgálata 79 

 8.4. A kunszentmártoni KV-k vizsgálata 81 

 8.5. A kunszentmártoni KÖV-k vizsgálata 82 

 8.6. A kunszentmártoni NV-k vizsgálata 84 

 8.7. A nagyvízi vízjárás egyöntetősége és szélsı értékeinek vizsgálata a 
Student-féle t-próbával 

85 

 8.8. A nagy árvizek viselkedésének vizsgálata Spearman rho-próbával 87 

9. A Hármas-Körös három jelentısebb árvizének részletes vizsgálata 92 

 9.1. Az 1919. évi árvíz 95 

 9.2. Az 1970. évi árvíz 100 

 9.3. A 2006. évi árvíz 106 

10. A Hármas-Körös hullámtér-feltöltıdésének vizsgálata a folyószabályozások óta a 
Takács-zugi mintaterületen 

113 

 10.1. A Hármas-Körös Takács-zugi feltárása 115 

 10.1.1. Szemcseösszetételi vizsgálatok 122 

 10.1.2. A humusz- és mésztartalom meghatározása 124 

 10.2. A szemcseeloszlás statisztikus paramétereinek üledékföldtani értelmezése a 
szelevényi és a békészentandrási mintákon 

125 

11. A kutatási eredmények összegzése 131 

 A kutatás további irányai 139 

 Köszönetnyilvánítás 140 

 Felhasznált irodalom 141 

 Ábrajegyzék 156 

 Táblázatjegyzék 158 

 Térkép- és képjegyzék 160 

 Melléklet 161 

 



 6 

1. Bevezetés  

 

Doktori értekezésem témaválasztását szubjektív okok indokolták. Egyrészt, mivel 

életem elsı 18 évét a Hármas-Körös mellett fekvı nagyközségben, Békésszentandráson 

töltöttem. Szülıfalum környezetében számos holtág (siratói Holt-Körös, szarvas–

békésszentandrási Holt-Körös, bikazugi Holt-Körös) található, amelyekhez gyermekkorom 

számtalan élménye főzıdik. Másrészt középiskolás koromtól kezdıdıen foglalkozom a 

Körösök fejlıdésével, szabályozásával, korábbi és jelenlegi hasznosításukkal. Vizsgálódásaim 

alkalmával megpróbáltam felkutatni a környezetemben lévı Körösök régi, elhagyott, 

betemetett medreit, ágait. Tudományos elıéletem egyik fontos lépésének tartom, hogy a 

„Földtani Örökségünk” középiskolai diákpályázat által a Körösök völgyének földtani 

fejlıdésérıl szóló írásom 1994 februárjában a Természettudományi Közlöny (Természet 

Világa) mellékletében – rövidített változatban – megjelentetésre került. Harmadrészt 

témavezetı professzorom, Dr. Schweitzer Ferenc is messzemenıen támogatott a Hármas-

Körös menti folyóvízi kutatásaimban. Negyedrészt édesapám szerepét kell külön kiemelnem. 

İ sokat mesélt nekem az 1970-es árvízi védekezés során szerzett segédıri tapasztalatairól, 

tartalékos katonatársaival együtt éjjel-nappal járırszolgálatot adtak a gátakon. Megfigyelték a 

védtöltések állékonyságát, a vizek szivárgását. Áldozatos munkájáért Dégen Imre államtitkár, 

árvízvédelmi kormánybiztos Árvízvédelemért érmet adományozott részére (1. kép).  

2001-ben adtam be pályázatomat a doktori képzésre, amelynek munkaterve alapján a 

Tisza és a Hármas-Körös hullámtereinek várható geomorfológiai fejlıdésével és az 

elkövetkezendı 50 év vízszintváltozási lehetıségeivel kívántam részletesebben foglalkozni. 

Három célt tőztem ki: elkészítem a Körösök szabályozás elıtti vízrendszerének rekonstruált 

ısvízrajzi térképét és a szabályozás utáni meder-átrendezıdéseket követı vízrajzi térképét; 

felmérem a Körösök magyarországi és Partium-i szakaszainak a hullámtér szélességét; 

megvizsgálom a hullámtér geomorfológiai viszonyait (szigetek, övzátonyok, morotvák stb.), a 

feltöltıdés és a gátak koronamagasságának kapcsolatát. Munkám során azonban több olyan 

nehézséggel is szembesültem, amelyek miatt kiinduló elképzeléseim újragondolására, 

átértékelésére kényszerültem. Kutatásaim alatt arra jutottam, hogy elıször a múltbeli 

eseményeket és történéseket (pl. folyószabályozások jogi háttere) kell tisztázni, hogy a 

jelenlegi helyzet értékelése után megalapozott jövıképet vázolhassunk fel. A vizsgálati terület 

kijelölése sem volt egyszerő feladat: elıször a magyarországi Tisza-szakaszra, majd csak a 

mellékfolyókra, végül a Körös–Berettyó vízrendszer hazai szakaszára szőkítettem le a kört.  
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1. kép: Árvízvédelemért emléklap 1970-bıl. 
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Magyarország bıvelkedik felszíni vizekben, azonban jelentıs részük a mai 

országhatáron kívül ered. Hazánk a Kárpát-medence mélyebb részén fekszik, ezért a környezı 

országok hegyvidéki vízgyőjtıirıl, a Kárpátokból és az Alpokból érkezı folyók fenyegetése 

miatt nemcsak Európában, hanem a világon is a jelentıs árvízi problémákkal küzdı államok 

közé sorolható. A lakosság mintegy 40%-a vízfolyásaink árterületein él. Magyarország 

területére mintegy huszonnégy folyón keresztül érkezik víz és hármon – a Dunán, a Tiszán és 

a Dráván – távozik. Felszíni vizeink 95%-a határainkon kívülrıl származik, a lefolyó vizek 

háromnegyedét a Duna és a Dráva, egynegyedét az ország területének a felét kitevı Tisza 

vízgyőjtı szállítja. A Kárpát-medence keleti részének csaknem az összes vízfolyása a Tiszába 

igyekszik; ez a folyó fogadja be a Körösök által összegyőjtött vizeket is. 

A Körösök és a Berettyó vízgyőjtıjüket tekintve a Maros mögött második helyen 

állnak a Tisza mellékfolyói között a 27 537 km2-nyi területtel, amelybıl mintegy 11 950 km2 

tartozik hegy- és dombvidékhez. A Körösök vízrendszerét a Fehér-Körös, a Fekete-Körös, a 

Sebes-Körös, a Kettıs-Körös, a Hármas-Körös, a Berettyó és a Hortobágy–Berettyó alkotja 

(1. ábra). 

1. ábra: A Kárpát-medence részvízgyőjt ıi. 

 
a = Hármas-Körös, b = Sebes-Körös, c = Fekete-Körös, d = Fehér-Körös 

VITUKI alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 



 9 

A folyószabályozás és a mocsarak lecsapolása elıtt az Alföld meghatározó részén 

igazi vízi világ uralkodott. Ennek a szépségnek a megszüntetése után hatalmas területek 

váltak ármentesítetté és kerültek szántóföldi gazdálkodás alá. Elisèe Reclus, a nagy francia 

földrajztudós az I. világháború elıtti Magyarországot a legtökéletesebb vízrajzi egységnek 

tartotta, a Duna medence Kárpátok övezte vízgyőjtı terület miatt, amelyet csak néhány folyó 

(pl. Olt) és kisebb patak hagy el. A szabályozások során a Körös–Berettyóvidék folyóinak 

hosszúságát 459 km-rel rövidítették meg. A hullámteret igen szőkre szabták: párhuzamos 

gátakkal a 150 ezer hektárnyi nyílt hullámteret 11 500 hektárra szorították össze. Az 

árvízveszély (tavasz, nyár) napjainkban sem szőnt meg, ma is fenyegetik a gátakat. A folyók 

nagyvíz, árvíz idején közepes vízmennyiségük sokszorosát szállítják (RÓNAI A. 1985). A 

vízmennyiséget figyelve a kisvízi vízhozam több ezerszerese folyhat le a medrekben, illetve 

az ártereken (1. táblázat).  

1. táblázat: A folyók vízszállítása a Körös-medencében. 

Évi átlagos vízhozam (m3/s) 
Folyó 

Kisvíz középvíz nagyvíz 
Nagyvíz 
Kisvíz 

Fehér-Körös 

Fekete-Körös 

Sebes-Körös 

Berettyó 

0,1 

0,5 

0,2 

0,1 

32,6 

40,2 

19,9 

9,2 

626 

580 

690 

202 

Gyula 6200× 

Sarkad 1116× 

Körösszakál 3450× 

Berettyóújfalu 2000× 

Forrás: RÓNAI A. 1985. 
 

A Tisza mellékfolyói közül a Körösöknek igencsak viharos története volt az elmúlt 90 

évben: az észlelt árvízszintek nagymértékben emelkedtek, gyakran heves árhullámok vonultak 

le. Hiába volt az árvízvédelmi rendszerben sokoldalú tervezés, alapos kivitelezés, folyamatos 

fejlesztés, mindezek ellenére idırıl-idıre katasztrófa-helyzetek alakultak ki, amelyeket 

javarészt az igencsak szőkre szabott hullámterek okoztak. A XX. században a Körösök 

vízrendszerében levonult közel húsz jelentısebb árhullám majd egy tucatnyi töltésszakadást 

okozott, illetve csak szükségtározók segítségével tudták kivédeni a szakemberek az árvíz 

okozta súlyosabb károkat. A XIX. századi szabályozások óta folyamatosan emelik a 

védtöltéseket, de ennek ellenére többször elıfordult, hogy a kialakult magas árhullámok 

elérték, vagy meghaladták a gátak koronamagasságát. Az eredetileg 50 évenkénti elıfordulási 

valószínőséggel számolt egyszeri nagy árvizek kivédésére épített töltéseket újra és újra 

magasítani kell. 
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„Minden vízfolyás egyéniség, amelyet számtalan természettudományi tényezıvel 

igyekszünk jellemezni, meg kell azonban állapítanunk, hogy munkáinkhoz nélkülözhetetlen a 

vízfolyások természetének hosszabb idejő megfigyelése” – írta 1954-ben PICHLER J. a Vízügyi 

Közlemények lapjain. Ennek a gondolatnak a szellemében kutatásaim során 100 éves idıszak 

(1907–2006) alatt matematikai-statisztikai módszerekkel vizsgáltam a Hármas-Körös két 

vízmércéjén – Kunszentmárton, Gyoma – a kis-, a közepes- és a nagyvizek változásait. 

Részletesen elemeztem az 1919. évi, az 1970. évi és a 2006. évi rekord árvizek különbözı 

tulajdonságait. Kíváncsi voltam, kimutatható-e valamiféle növekvı, vagy esetleg csökkenı 

tendencia a Hármas-Körös árvizei kapcsán? Milyen hatást gyakorolnak a Körösök a Tisza 

árvizeire? Áttekintettem a szabályozások menetét, megvizsgáltam annak pozitív és negatív 

hatásait, következményeit. Tanulmányoztam a vízügyi jog fejlıdését a kezdetektıl a XIX–

XX. század fordulójáig.  
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2. Kutatási célkitőzések 

 

A jelen doktori kutatás célja a Körös–Berettyó vízrendszerben lezajlott meder- és 

vízállásváltozások folyamatának feltárása. A munka igyekszik hozzájárulni a Körösök–Tisza 

viszony- és kapcsolatrendszer részletesebb megismeréséhez. A dolgozat közvetett célja a 

vizsgált területrıl rendelkezésre álló adatok körének bıvítése fıként a NV, KÖV, KV 

vízállások elemzése tekintetében, amelynek során a következı kérdésekre keresem a 

válaszokat: 

� Mi az oka annak, hogy az utóbbi két évtizedben rohamosan megnövekedett a Tisza 

és mellékfolyóinak hullámterein zajló ártér- és mederfejlıdési folyamatokról 

született tanulmányok száma? 

� Hogyan befolyásolta a folyószabályozás a Körös-vidék életét? 

� Mennyiben segítette a jogi háttér megteremtése a szabályozások végrehajtását? 

� Melyek a leggyakoribb kis- és nagyvizes idıszakok az elmúlt 100 évben a gyomai 

és a kunszentmártoni vízmércén? 

1. tézis: A Hármas-Körös kisvizei nem a nyári hónapokban a legalacsonyabbak, 

illetve a nagyvizei tavasszal és kora nyáron fordulnak elı. 

� Kimutatható-e bármilyen tendencia a Hármas-Körös nagyvizeivel kapcsolatban? 

2. tézis: A Hármas-Körös nagyvizeiben növekvı tendencia mutatható ki. 

� Változott-e az árvizek idıtartama a vizsgált három rendkívüli árvíz során? 

3. tézis: A Hármas-Körösön a rendkívüli árvizek idıtartama növekszik, miközben a 

rendkívüli árhullámok között eltelt idıszak egyre jobban csökken. 

� A Tisza visszaduzzasztó hatása milyen mértékben érvényesül, vagy érvényesül-e 

egyáltalán a Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni vízmércéin? 

4. tézis: A Körös–Tisza torkolat közelsége nagymértékben befolyásolja a 

kunszentmártoni vízmércét, a gyomaira a torkolattól való távolság miatt azonban 

csak kisebb hatással bír. 

� A terepi mintavételezés során ki lehet-e mutatni a Közép- és az Alsó-Tiszához 

hasonló mértékő hullámtéri feliszapolódást? 

5. tézis: A Hármas-Körös mentén a hullámtéri feltöltıdés nagyságrendje a Közép- 

és az Alsó-Tiszáéval megegyezı. 
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3. Anyagok és módszerek 

 

3.1. Terepi módszerek 

 

� Geomorfológiai térképezés 1:10 000-es térképlapokról 

� Szelvény felvétele, leírása, szelvényrajz 

� Kézi fúrások mélyítése 

� Mintavétel: az egyes szintekbıl, rétegekbıl, és anyagokból átlagminta 

 

3.2. Fizikai módszerek 

 

3.2.1. Szemcseeloszlási vizsgálatok 

 

A Körös–Berettyóvidéket felépítı folyóvízi hordalékok a terület északi részére a 

Tisza, a Hortobágy és a Berettyó, míg a déli területekre a Körösök közvetítésével kerültek 

(STEFANOVITS P. – FILEP GY. – FÜLEKY GY. 1999). A folyók közvetlen közelében iszap, tılük 

távolodva lassan ülepedı agyag rakódott le. A szemcseeloszlási vizsgálatok segítségével egy-

egy árvíz alkalmával a folyó által lerakott üledék átlagos szemcseméretérıl, 

osztályozottságáról, az ülepítı közeg energiájáról, az ülepedési környezetrıl kaptunk 

információkat.  

Az üledékminták szemcseösszetételét pipettás eljárással határoztuk meg az MTA 

Földrajztudományi Kutatóintézet Kızet- és Talajvizsgáló Laboratóriumában. Pipettás 

módszer lényege, adott ülepedési idı elteltével meghatározott mélységbıl, meghatározott 

térfogatú mintát vettünk, szárazra párolva mértük meg a szemcsefrakció tömegét. Az 

eredményt 100 g üledékre vonatkoztatva (tömeg%-ra átszámolva) fejeztük ki. A vizsgálati 

eredményeket a szemcseméret-eloszlási görbéken szemléltettük. 

A módszer rövid leírása: 

� 25 g üledéket 105 C°-on tömegállandóságig szárítottuk, analitikai mérlegen négy 

tizedes pontosságig lemértük.  

� Porcelán tálba helyeztük és 20 ml Na-pirofoszfátot 10-hidrát oldatot adtunk hozzá.  

� Másnap folyadéküvegbe mostuk és 4 órán át rázattuk.  

� 1 l-es hengerekbe mostuk, jelig feltöltöttük desztillált vízzel, majd alaposan 

megkevertük egy percen keresztül. 
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� Bizonyos ülepedési idı elteltével, meghatározott rétegmélységekbıl (10 cm és 25 

cm) szuszpenziórészleteket pipettáztunk ki. Ezeket ismert súlyú, számozott 

fızıpoharakba ürítettük, homokfürdın bepároltuk és szárítószekrényben 105 C°-

on tömegállandóságig szárítottuk.  

� Kihőlés után tömegüket analitikai mérlegen 0,0001 g pontossággal lemértük. 

� A pipettázások idıpontja (az ülepedés kezdetétıl számítva) a hımérséklet és a talaj 

fajsúlya szerint változott. Ennek megfelelıen ún. pipettázási tervet készítettünk. Öt 

frakciót (<0,002; 0,002–0,005; 0,005–0,01; 0,01–0,02; 0,02–0,05 mm Ø) 

különítettünk így el. 

� A hengerben visszamaradt üledékszuszpenziót 0,005 mm Ø-jő szitán átmostuk 

porcelán tálakba, homokfürdın megszárítottuk, majd 0,1; 0,2 és 0,5 mm Ø-jő 

szitán átszitáltuk, kis fızıpoharakba tettük és 0,0001 g pontossággal lemértük. Így 

kaptuk meg a kilenc frakciót. 

 

A Pécsi Tudományegyetem Természetföldrajzi Laborjában Fritsch Analisette A22–32 

típusú lézeres szemcseméret meghatározó készülékkel végeztük el a szelevényi és a 

békésszentandrási üledékminták vizsgálatát. A lézeres szemcseméret meghatározó készülék 

300–0,3 µm mérési tartományon belül interpolálás nélkül 62 csatornában mérte a 

frakciótartományokat. Az eredményeket szemcseméret-eloszlási görbéken és Passega-féle 

LM és AM diagram segítségével mutattuk be. 

GRAY, A. B. – PASTERNACK, G. B. – WATSON, E. B. (2010) alapján a módszer a következı: 

� 2 g porított üledékmintát hıálló edénybe helyeztünk. 

� 10 ml 30%-os H2O2 segítségével, több napon keresztül oxidáltuk a mintát (a 

nagyarányú szervesanyag tartalom eltávolítása).  

� Desztillált vizet öntöttünk a mintákhoz, majd a teljes leülepedés után automata 

fecskendıvel eltávolítottuk a felesleges desztillált vizet. 

� 10 ml 10%-os HCl-ot adtunk az üledékmintákhoz.  

A megfelelı edényben elvégeztük a lézeres méréseket. 

 

3.2.2. Humusztartalom meghatározás kolorimetriás módszerrel 

 

A magyarországi talajok humusztartalma leggyakrabban 0,5–6% között alakul. A 

Körös–Berettyóvidék magasabban fekvı területeit kovárványos homok, illetve réti 

csernozjom és mészlepedékes csernozjom, a mélyebben lévı felszíneket réti és szikes talajok 
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foglalják el (STEFANOVITS P. – FILEP GY. – FÜLEKY GY. 1999). A humusztartalom 

meghatározás az üledékmintáink szervesanyag-tartalmának jellemzésére szolgált, amely a 

talajosodási folyamatok elsı szakaszára utal.  

A laboratóriumi vizsgálat segítségével nem kizárólagosan a valódi humuszanyagokat, 

hanem az összes elbomlott szervesanyag-tartalmat állapítottuk meg. Az eljárás a szerves 

anyagok könnyő oxidálhatóságán (karamellizálhatóság) alapult. 

A meghatározás menete:  

� A gyökérmaradványoktól megtisztított és 0,25 mm Ø-jő szitán átszitált 

üledékmintából, 0,5–1 g-ot bemértünk 250–300 cm³-es Erlenmeyer lombikba. 

� Hozzáadtunk 10 cm³ n K2Cr2O7-oldatot.  

� A lombikot összerázva az üledéket a bikromáttal jól összekevertük, majd lassan és 

óvatosan 20 cm³ tömény H2SO4-at adtunk hozzá.  

� A lombikban lévı elegyet összekevertük és szobahımérsékleten hagytuk lehőlni. 

Lehőlés után 200 cm³ desztillált vizet adtunk hozzá, majd 24 órán keresztül állni 

hagytuk.  

� A kolorimetráláshoz 2,5 %-os glükóz törzsoldatból standardsorozatot készítettünk 

oly módon, hogy mikrobürettából 0,25-; 0,50-; 0,75-; 1,00-; 1,25-; 1,50- ml 

törzsoldatot Erlenmeyer lombikba mértünk és ugyanúgy, mint a mintáknál 

hozzáadtunk 10 cm³ n K2Cr2O7-ot, 20 cm³ tömény kénsavat és 200 cm³ desztillált 

vizet. 

A standardsorozat grafikonra felvett mérési adatainak segítségével határoztuk meg a minták 

humusztartalmát. 

 

3.2.3. Mésztartalom meghatározás Scheibler-féle kalciméterrel 

 

A szénsavas mésztartalom meghatározásával általában a talaj mésztartalmát jellemzik, 

mivel a mész kedvezıen alakítja a talaj szerkezeti elemeinek stabilitását és a talajok 

szerkezetességét is. Az üledékmintáink esetében a vizsgálat segítségével arra kerestünk 

választ, elindultak-e komolyabb talajosodási folyamatok, mivel a magasabb mésztartalom 

jelenléte erre utal.  

A vizsgálat menete:  

� a megtört és 0,25 mm Ø-jő szitán átszitált üledékmintából 1 g-ot, amelyet elıtte 105 

C°-on tömegállandóságig szárítottunk, 0,1 mg pontossággal analitikai mérlegen 

bemértünk. 
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� A karbonátok elbomlása 20 cm³ 10%-os sósavval többszöri rázogatás mellett történt. 

A reakcióval kb. 10–15 percig vártunk, ennyi idı alatt a pezsgés megszőnik, a reakció 

befejezıdött. 

� Leolvastuk a fejlıdı CO2 gáz térfogatát, a labor hımérsékletét, valamint a 

légnyomásértéket. Ezen adatok és a bemért anyagmennyiség ismeretében a CO2 

térfogatát táblázat segítségével CaCO3-ra számítottuk át. 

 

3.3. Matematikai-statisztikai módszerek 

 

 100 éves adatsoraink matematikai-statisztikai modellezésére az Oracle Crystal Ball 

11.1.1.3.000 adatbáziskezelı szofvert alkalmaztuk, amely képes figyelembe venni az egyes 

vízrajzi paraméterek várható eloszlását. Az Anderson–Darling, a Kolmogorov–Szmirnov és a 

Khí-négyzet próbával kísérleteztünk, mivel a program automatikusan kiszámítja több 

különbözı „mi lenne, ha” eset forgatókönyvét. 

A Student-féle t-próbával a Hármas-Körös nagyvízi vízjárásának egyöntetőségét és 

szélsı értékeit vizsgáltuk meg.  

A Spearman rho-próbával a nagy árvizek sorában (az elsı fokú árvízvédelmi 

készültségi szintet 200 cm-rel meghaladó tetızéső) kimutatható emelkedı trendeket 

elemeztük. 
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4. Kutatástörténeti áttekintés 

 

A magyar vízföldrajzi kutatásokban mindig jelentıs szereppel bírtak a folyóvizek 

felszínformáló tevékenységének vizsgálatai. A XIX. századi folyószabályozások megkezdése 

óta eltelt több mint másfél évszázadban a kutatók számára folyamatos problémát jelentett és 

jelent ma is a megváltozott hidrogeográfiai környezet feltárása, az ár- és hullámtérfejlıdés 

értelmezése.  

Célul tőztem ki, hogy bemutatom a Tisza magyarországi vízrendszerének 

ártérfejlıdéssel kapcsolatos kutatásainak fıbb irányvonalait és vizsgálati módszereit. 

Mindezeket tematikus csoportokra (meder-változékonyság, hullámtér feltöltıdési vizsgálatok, 

morfológiai kutatások stb.) bontva ismertetem.  

A munka során áttekintettem a szakma reprezentatív hazai folyóirataiban – Földrajzi 

Értesítı 1952–2009, a Földrajzi Közlemények 1873–2009, a Vízügyi Közlemények 1890–

2004, a Hidrológiai Közlöny 1920–2009, a Hidrológiai Tájékoztató 1961–2009, a 

Vízgazdálkodás 1960–1978 és a Magyar Vízgazdálkodás 1978–1991, a Víztükör 1992–2001 

közötti idıszak alatt – a témával kapcsolatban megjelent hosszabb-rövidebb tanulmányokat. 

Összegyőjtöttem, rendszereztem és értékeltem a Körös–Berettyóvidék szabályozásával 

kapcsolatos tanulmányokat, monográfiákat, könyvfejezeteket.  

Vízrajzi tanulmányok hosszú sora – pl. SZIGYÁRTÓ Z. 1965, CSOMA J. 1966, 1968; 

REIMANN J. 1975, VÁGÁS I. 1977, 1978/a, 1978/b, 1979/a, 1979/b, 1980, 1984, 2008/a, 2008/b, 

2008/c, 2009; PÁLFAI I. 1979, GODA L. – ZSUFFA I. 1994, GAJDOS A. 1996, BEZDÁN M. 1997, 

1998, 1999, 2002, 2008; MUSZKALAY L. – VARSA E. 2003, BARABÁS B. – KOVÁCS S. – 

REIMANN J. 2004, DOMBRÁDI E. 2004 – foglalkozik a folyóvizek különbözı paramétereinek 

(kisvizek, nagyvizek, fıbb vízmércék tetızései között eltelt idıtartamok, vízhozam- és 

vízállás-idısorok, árvizek gyakorisága és tartóssága stb.) matematikai-statisztikai 

elemzésével, amelyek részletesebb ismertetésével nem foglalkoztam a kutatástörténeti 

áttekintés során. Nem volt a kutatás tárgya az ártéri területek különbözı szempontú 

modellezése (BAKONYI P. – KRÁMER T. – JÓZSA J. 1999, KRÁMER T. – JÓZSA J. – BAKONYI P. 

1999), illetve az ártéri gazdálkodás részletesebb vizsgálata sem (ANDRÁSFALVY B. 1973, 

BALOGH P. 2001, DEÁK A. A. 2001, ANDRÁSFALVY B. – VARGYAS G. 2009). 
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4.1. Az árvíz, mint környezeti kockázat 

 

Egy, a kanadai Brit Columbia Egyetemen (UBC) végzett kutatás kapcsán egy 68 fıs 

csoportnak (40 nı és 28 férfi) 65 olyan kérdésre kellett válaszolnia, amelynek környezeti 

kockázatait 7 fokozatú skálán mérték: „–3” a teljesen kockázatmentes, „+3”a lehetı 

legnagyobb kockázatú eseményhez tartozott. A vizsgált 65 környezeti hatásra a válaszok 

alapján kialakult egy rangsor, amelynek elsı helyére az atomháború, a második helyére az 

állatfajok számának csökkenése, a harmadik helyére a Föld ózonpajzsának sérülése került, 

míg az árvizek csak a 38. helyet foglalták el a sorban (MCDANIELS, T. – AXELROD, I. – 

SLOVIC, P. 1995, NAGY L. 2001). Széles körben elfogadott tény, hogy az emberek a természeti 

veszélyeket nem egyformán ítélik meg, mivel ez meglévı ismereteiktıl függ. 

A német viszontbiztosító, a Munich Re évtizedek óta győjt és elemez adatokat a 

természeti katasztrófákról. 1999-ben megjelent tanulmányukban (Topics, 1999) az 1930–2000 

közötti nagy külföldi árvizeket és azok következményeit értékelték. Általánosságban 

elmondható, az 1930–1990 közötti idıszakban csak három-négy nagyobb árvíz fordult elı 

évtizedenként, míg a XX. század utolsó évtizedében már évente volt ennél magasabb számú 

árvíz. Ebbıl a kimutatásból az is kiderül, hogy az árvizek tekintetében Kína, India, Banglades, 

az Amerikai Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek a legveszélyeztetettebbek. Európát nézve a 

vizsgált hetven évben Német- és Olaszország három-három, Oroszország és Hollandia két-

két, Nagy-Britannia, Belgium, Cseh-, Lengyel- és Spanyolország egy-egy alkalommal 

szerepel a jelentıs árvizek sorában (Topics, 1999, NAGY L. 2001). A nemzetközi 

szakirodalomban SMITH , K. (2004) szerint a lakosság árvízi veszélyeztetettsége Bangladesben 

80%, Vietnámban 70 %, Hollandiában 50%, az Amerikai Egyesült Államokban 12%, Nagy-

Britanniában 4,8%, Franciaországban 3,5%. Magyarország ebben az összegzésben egyáltalán 

nem szerepel. 

Az árvízi veszélyeztetettség szempontjából, Magyarország a területének több mint 

20%-át kitevı folyóvölgyi és a 10%-át megközelítı kisvízfolyások menti árterületével a 

jelentıs árvízi gondokkal küzdı országok közé tartozik (SZLÁVIK L. 2002). A két nagy 

folyórendszer (a Duna és a Tisza) árterülete mintegy 23 ezer km2 (25%), amelybıl a védmő, 

vagy magaspart által mentett ártér és az árvédelmi mővek által elfoglalt terület 21 ezer km2 

(23%), valamint a hullámtér és a középvízi meder kétezer km2 (2%). Ezeket a mentesített 

árvízi öblözeteket (2. táblázat) jobbára Magyarország területén kívül esı vízgyőjtıterületek 

csapadékából keletkezı árvízi lefolyás veszélyezteti (HANKÓ Z. – ORLÓCI I. – BAUER M. 

2001). 
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2. táblázat: Adatok a magyarországi ármentesítésekrıl. 

Síkvidéki árterület 38 500 km2 

A történelmi országterület (283 000 km2) %-ában 13,7% 

                           ebbıl mentesített terület 36 700 km2 

A mai országterület eredeti árterülete 22 000 km2 

                           ebbıl mentesített terület 20 500 km2 
                           hullámtér  1500 km2 

A Duna vízgyőjtı eredeti árterülete 12 650 km2 

                           ebbıl mentesített terület 12 200 km2 

                           ebbıl a mai országterület része 5500 km2 

                           hullámtér 450 km2 

A Tisza vízgyőjtı eredeti árterülete 25 850 km2 

                           ebbıl mentesített terület 24 500 km2 

                           a mai országterület része 16 500 km2 

                           hullámtér 1050 km2 

Az Alföld eredeti árterülete 30 400 km2 

                           ebbıl mentesített terület 29 000 km2 

                           a mai országterület része 21 000 km2 

                           hullámtér 1250 km2 

Forrás: SOMOGYI S. 2000. 

Vízügyi szakembereinket már régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy az árvízszintek 

alakulására mennyire és milyen hatással vannak az egyes folyókon végzett beavatkozások 

(VÁRNAINÉ PONGRÁCZ M. 1984). A töltésezés következtében az ártérre való hordalék 

lerakódás területe körülbelül 1/20-ára csökkent és megváltozott a hullámtéren (ártéren) belüli 

vízmozgás sebessége, hordalék-szállítási kapacitása, az üledék-lerakódás mértéke, s 

megváltoztak a lerövidített folyómeder hidrológiai jellemzıi is (NAGY I. – SCHWEITZER F. – 

ALFÖLDI L. 2001). 

 

4.2. Meder-változékonysági vizsgálatok 

 

A szabályozásokat (Duna 1811–1893; Tisza 1846–1944) követıen már egészen korán, 

a XIX. század végén, a XX. század elején megszülettek az elsı ellenırzı mérések és 

beszámolók, amelyek eleinte csak a meder-változékonyságot vizsgálták, s nem fordítottak 

különösebb figyelmet a hullámtér vizsgálatára, annak szerepére. 

CHOLNOKY J. (1907) a Közép-Tiszán a folyónak többféle mederváltozását 

különböztette meg. Kutatásai alapján úgy vélte, hogy a lassú mederváltozás hatására parti 

dőnék, gyors helyváltoztatás következményeként parti zátonyok és zátonydőnék, a „rögtönös” 

helyváltoztatás eredményeként morotvák jöhetnek létre. 



 19 

FÉLEGYHÁZI P. (1929) a Tisza jellegzetes szakaszainak és az egész Tiszának átlagos 

szelvényadatainak a szabályozás kezdete óta 1922-ig beállt változásait és azok 

összehasonlítását végezte el az 1890-es, 1906–08-as, 1921–22-es mederfelmérések 

segítségével. A változásokat kedvezı és kedvezıtlen osztályokba sorolta, de a méreteket nem 

adta meg. 

IVÁNYI B. (1948) a Tisza kisvízi szabályozása kapcsán kijelentette, hogy a Hármas-

Körös kis eséső alföldi folyó, amelynek medre jó formájú, mélyen beágyazódott, de 

mederméreteit tekintve a Tiszánál jóval kisebb. Véleménye szerint, a Hármas-Körös a Tisza 

kisvízmennyiségével kitőnı hajóút lehetne. 

LOVÁSZ GY. (1972) a Duna és a Tisza Kárpát-medencei szakaszának medereróziós 

folyamatait vizsgálta a vízállás-változások és az azokból leolvasható eróziós folyamatok 

tükrében. Megállapította, hogy az évi jégmentes kisvíz értékek sokévi változás-tendenciái 

esetén a legszorosabb összefüggés az Alföld megfelelı mélyszerkezeti és a Duna, illetve a 

Tisza jelenkori mechanizmusa között van. Igazolta, hogy a Duna és a Tisza a változó mozgást 

végzı szerkezeti egységek találkozási területén módosítja mechanizmusát (pl. a Duna Vácnál, 

a Tisza Tokaj–Szolnok között). 

FÉLEGYHÁZI E. (2001) a Berettyó–Kálló-vidék és az Érmellék medertípusainak 

elemzése során megállapította, hogy a Tisza-Szamos elhagyott medrei mind idısebbek, mint 

10 ezer év, a legfiatalabb medrek feltöltıdésének kezdete 22 ezer évre tehetı. A Szamos 

mérető elhagyott medrek kora (13–19 ezer év) különbözı. 

FÉLEGYHÁZI E. és TÓTH CS. (2001) a Közép-Tiszavidék északi részén a Tisza 

medergenerációit és formakincseit őrfelvételek segítségével elemezte. Az elhagyott medreket 

megvizsgálták, majd nagyság szerint négy csoportba osztották ıket. Megállapították, hogy az 

eltemetett, nehezen felfedezhetı egykori medrek futását nemcsak a települések alakja tükrözi 

vissza, hanem a területen nagy számban elıforduló kunhalmok földrajzi elhelyezkedése is. 

SIPOS GY. és KISS T. (2003) a Maros határszakaszán a szigetképzıdést és -fejlıdést 

vizsgálták abból a célból, hogy a XIX. századi szabályozásokra hogyan reagál a viszonylag 

magára hagyott folyószakasz, milyen szigetképzıdési mechanizmusok érvényesülnek rajta. 

Az apátfalvi medertágulat sziget- és zátonyrendszerének geomorfológiai felmérése során 

rámutattak arra, hogy az apadás sebessége, a nagy- és középvizek aránya nagyban 

befolyásolja a kialakuló formák méretét, fennmaradásuk lehetıségét. Vizsgálataik szerint a 

Maros 20 km-es szakaszán kimutatható a szigetek területének gyors növekedése, illetve a 

meder kiszélesedése. Mindez együttesen azt jelzi, hogy a Maros alsó szakasza fokozatosan 

fonatos mintázatot vesz fel, azaz medre feltöltıdik. 
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FIALA K. és KISS T. (2004, 2005, 2006) a mederváltozásokat (a meder alakja, a meder 

paraméterei) és annak következményeit kutatták az Alsó-Tiszán, a 205–225 fkm közötti 

szakaszon. A medret az inflexiós pontoknál, a kanyarulat tetıpontjainál vizsgálták meg; 

megfigyelték, milyen hatással vannak az antropogén beavatkozások a mederre, illetve a 

mederszelvények változása hogyan hat a vízállásra. Megállapították, az inflexiós és egyenes 

szakaszon lévı szelvények alakja (közel) szimmetrikus, míg a kanyarulatokban 

elhelyezkedıké aszimmetrikus, mert itt a sodorvonal megközelíti a partot. A vizsgált 

szelvények alapján kijelentették, hogy a Tisza dinamikai egyensúlyra törekvı rendszert alkot, 

ám ezt az egyensúlyra való törekvést az antropogén hatások jelentısen befolyásolják. A 

mintaterületen a meder mélysége 5–45%-kal nıtt az 1890-es állapotokhoz képest. 

SIPOS GY. és KISS T. (2004) a meder és mederformák recens fejlıdését vizsgálta a 

Maros magyarországi szakaszán, geomorfológiai térképezés, térinformatikai analízis, 

mederszelvényezés segítségével. Megállapították, hogy a szabályozás eredményeképp 

kiegyenesített és meanderezı szakasz futása az elmúlt 90 évben alig változott, de a meder 

szélesedik, illetve a kiegyenesített szakaszon új medertágulatok képzıdtek, amelyek immár a 

bennük található szigetek által fonatos medermintázatot mutatnak. A folyószakaszon tizenkét 

medertágulatot azonosítottak, amelyeket morfológiai stabilitásuk szempontjából két csoportra 

osztottak: stabilabb, kanyarulatokban jellemzı medertágulatok, illetve dinamikusan változó, a 

kiegyenesített szakaszra jellemzı medertágulatok.  

NAGY Á. és társai (2005) a természetes folyófejlıdést kutatták a védtöltések közé 

szorított Közép-Tiszán, a Kiskörétıl Martfőig terjedı 102 km-es szakaszon. Céljuk a 

jelenkori, alig pár száz éves üledékképzıdés és az ezzel összefüggı folyófejlıdés néhány 

sajátságának bemutatása, illetve ezek természetes, vagy esetleges antropogén okainak 

felfedése volt. Hossz-szelvényt készítettek, amely a laza üledék elhelyezkedését mutatja. A 

vastagsági adatokat térinformatikai rendszerbe helyezve régi és mai, eltérı felbontású és 

tematikájú térképekkel vetették össze. Igazolták, hogy a Tisza szabályozása megváltoztatta a 

folyóprofilt. A mederkeresztszelvények többsége alátámasztotta, hogy az eredeti, 

évszázadokon át kialakított egyensúlyi állapot visszaszerzése érdekében a Tisza bevág, 

erodál. Megállapították továbbá azt is, hogy a meder mélyülése és keskenyebbé válása 

általában nem áll egymással arányban, azaz a mélyüléssel keresztmetszetét kevésbé növeli, 

mint amennyivel az övzátony épüléssel csökkenti a méretét. Ez véleményük szerint az elmúlt 

120 évben a meder keresztmetszet-méretének csökkenéséhez vezetett. Az egész szakaszra 

jellemzı másik jelenség a kanyargósság növekedése, amely a térképeken és a 
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mederkeresztszelvényeken is követhetı. Ebben a folyamatban a folyó természetes választ ad 

az antropogén hatásra: a megnövelt esést az úthossz, a kanyargósság növelésével csökkenti. 

SZALAI Z. és társai (2005) a Duna és a Tisza példáján a folyópartok alakjának szerepét 

elemezték a hullámtereken kiülepedı üledékek szemcse- és nehézfém frakciójában. 

Vizsgálódásaikhoz öt mintaterületet jelöltek ki: a Duna mentén a Háros-sziget Budafok felé 

esı partszakaszát, a sziget nagytétényi partszakaszát, valamint Solt közelében, a dunaföldvári 

Beszédes József hídtól északra húzódó partszakaszt; a Tisza mentén Tiszabábolna, illetve 

Tiszasüly közelében. Megállapították, hogy minden mintavételi terület mederfali pontjában a 

homok frakció dominál, ez a közép-tiszai mederfalakban jóval hangsúlyosabb volt a dunai 

pontokhoz képest. Munkahipotézisük szerint a domború partokon a nehézfémek eloszlása a 

hullámtereken nemcsak a partok alakjától (valamint a vízhozamtól és a hordaléksőrőségtıl), 

hanem a part lefutásától is függenek: a domború partokon ez az eloszlás homogénebb, az 

egyenes és a homorú partokon (ha nem szakadó partról van szó) az inhomogenitás nı.  

NAGY Á. T. – TÓTH T. – SZTANÓ O. (2006) a Közép-Tisza jelenkori 

mederképzıdményeit jellemezték Kisköre és Martfő közötti 102 km-es szakaszán, az ultra 

nagy felbontású, egycsatornás, vízi szeizmikus szelvények földtani értelmezésével. 

Megállapították, hogy az általuk vizsgált mérési nyomvonal felén nincs üledék-lerakódás, az 

üledék nagyjából egyenletesen oszlik el a területen 1–2 méter átlagos vastagságban, fıként 

pozitív formákban jelentkezve. Igazolták a recens övzátony-épülés jelentıs mértékét, a 

kanyargósság növekedését, illetve a kettı közötti összefüggést. Véleményük szerint a 

keresztszelvények arra is rámutattak, hogy a nagymértékő változások a szabályozást követı 

40–60 évben következtek be. 

 

4.3. Hullámtér feltöltıdési vizsgálatok  

 

CHOLNOKY J. (1934) véleménye szerint a hullámtér feltöltıdhet, mert a szabályozás 

elıtt a hordalék lerakódása az egész ártérre kiterjedt, de folyószabályozás által gátak közé 

kényszerített folyók esetén, különösen „a rendetlenül vezetett gátak” között mehet végbe 

egyfajta érdemleges feltöltıdés.  

KÁROLYI Z. (1960) a Tiszán végzett számításai szerint az árvíz levonulása függ a 

hullámtér magasságától. Alacsony hullámtér esetén az árvízi hozam nagy része ott is 

levezetıdik, de ha a folyó magaspartba beágyazott, akkor az árvíz legnagyobb része a 

nagyvízi mederben vonul le. Véleménye szerint a szők hullámtereken nagy a feltöltıdés – a 

szolnoki szakaszon 0,3–1,5 m között, a nyíregyházi szakaszon 0,2–1,6 m között változik –, 
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amelynek vízkiszorító képessége nem hanyagolható el. Azt feltételezte, hogy a nagy 

hullámtéri feliszapolódások még az átmetszések idején keletkezhettek. 

SOMOGYI S. (1967) szerint a medermélyüléssel ellenkezı fejlıdést jelent a hullámterek 

feltöltıdése a nem megfelelı helyen vezetett gátak között, amelyrıl az ezeket a területeket 

borító vastag öntéstalajréteg is bizonyít. 

JAKUCS L. (1982) az árvizek gyakoriságának okait kutatta a Tisza vízrendszerében. 

Rámutatott arra, hogy számos figyelmeztetı jele van annak, hogy az Alföld fı folyói jelentıs 

mértékben feltöltik, ezen keresztül térszínileg magasítják a gátak közötti ártereiket, ami a 

recens akkumulációs szintek inverziójához vezet. Megfigyelte, hogy az árvizek levonulása 

utáni üledék-felhalmozódás beszőkíti a hullámtér szelvényeinek keresztmetszetét, ezáltal 

növekedik az árvízveszély. 

NAGY I. – SCHWEITZER F. – ALFÖLDI L. (2001) a hullámtéri lerakódást vizsgálták. 

Megállapították, hogy a töltésezés hatására megváltozott a hullámtéren (ártéren) belüli 

vízmozgás sebessége, annak hordalékszállítási kapacitása, az üledéklerakódás mértéke, illetve 

a lerövidített folyómeder hidrológiai jellemzıi is. Kijelentették, hogy az árvíz levezetésében 

fontos szerepet kapnak a több kilométer széles hullámterek. Mivel az övzátonyok a 

szabályozások óta folyamatosan fejlıdnek, megvizsgálták a Szolnoknál található, ma is épülı 

övzátonyt, amely egy-egy árvíz alkalmával akár 0,45 m-t is növekedett.  

SCHWEITZER F. (2001, 2003, 2004) a magyarországi folyószabályozások 

geomorfológiai vonatkozásait vizsgálta. Véleménye szerint a Tisza hordalékszállító képessége 

mindig is nagy volt, azonban a vízgyőjtı területeken bekövetkezett robbanásszerő 

urbanizációs változások ezt a természetes hordalékszállítást megnövelték. Így bizonyos 

szakaszokon a hullámterek feliszapolódása és felszínfejlıdése jelentısen felgyorsult a 

szabályozások óta eltelt 150 év alatt. Mérésekkel igazolta, hogy a Hármas-Körös hullámtere 

Békésszentandrás térségében 1,6–1,8 métert magasodott a szabályozások óta. Vizsgálta és 

értelmezte azokat az okokat, az 1850-es évektıl kezdve – amikor az elsı gátak megépültek – 

amelyek elvezettek a gátak koronamagasságának hat-hét alkalommal történı megemeléséhez. 

SZLÁVIK L. (2001) vízügyi felmérések alapján állapította meg a hullámtér, a parti sáv 

és az övzátonyok feliszapolódását a Tisza alsó- és középsı szakaszán. 1976–1983 közötti 

idıszakban a mérések szerint a Tisza alsó szakaszán a hullámtér feliszapolódása átlagosan 

0,01 m/év volt. Ugyanezen idıszak alatt vizsgálta a parti sáv feltöltıdését, az övzátonyok 

létrejöttét Kisköre–Szeged között, ahol a feliszapolódás 0,05 m/év volt, amely a hullámtéri 

átlag ötszöröse.  
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GÁBRIS GY. és társai (2002) a tiszai hullámtér feltöltıdésének kérdésével az 

üledékképzıdés morfológiai alapjait elemezték, Tiszadob és Tiszaszederkény közötti területen 

(a Tisza legelsı átvágásának helye). Kétféle módon határozták meg az árvízvédelmi töltések 

(gátak) közötti felhalmozódást: a folyóra merılegesen kiválasztott szelvényekbıl számítható 

értékek segítségével, illetve e szelvények által lehatárolt területdarabokra vonatkozó 

mutatókkal. A domborzatmodell és a végzett számítások szerint a Tisza Tiszadob–Sajó 

torkolat közötti (mesterséges) öt kilométer hosszú szakaszán a szabályozások óta eltelt 120 év 

alatt a gátak közötti hullámtér a mérési szelvényeken átlagosan 0,23–0,60 méterrel töltıdött 

fel. Ez a lerakódás az eredeti átfolyási szelvény 5–16%-os csökkenését okozta. 

KISS T. – SIPOS GY. – FIALA K. (2002) a recens üledék-felhalmozódás sebességének 

vizsgálatát végezték el az Alsó-Tiszán, Mindszenttıl K–DK-re, a 212–216 fkm között. Az 

1998. évi ıszi árvíz óta direkt módszerrel mérik a hullámtéren felhalmozódott friss üledék 

vastagságát. A hullámtérrıl egy részletes geomorfológiai térképet (1:5 000 méretarányú) 

készítettek, amelyen feltüntették a fıbb felszínalakító folyamatokat és felszínformákat. A 

kijelölt területen, elıre meghatározott, a Tiszára merıleges szelvények mentén győjtöttek, 

egymástól azonos távolságra (20 méterenként), a jobb és bal parton egyaránt. Az egyes 

pontokról begyőjtött minták szemcseösszetételét a Köhn-féle iszapolással és szitálással 

határozták meg. Az érintett területen a vizsgált árvizek (1998–2001) által lerakott üledék 

átlagos vastagsága 20,5 mm volt, amelynek nagy része a 10–20 méteres parti sávban 

akkumulálódott. Véleményük szerint az átfolyási szelvény területe a fenti idıszakban 0,3%-

kal csökkent.  

LOVÁSZ GY. (2002, 2005) statisztikai módszerekkel vizsgálta az árvízi elöntés 

gyakoriságát Szolnok térségében a Tiszán 1876–2000 között. Elemezte a feliszapolódás 

lehetıségét, az elöntés évi tartamát, havonkénti valószínőségét, valamint a kiválasztott 

idıszak 125 éves tendenciáját. Megfigyelte, hogy ártéri elöntés, azaz a feliszapolódás az év 

minden hónapjában elıfordul, leggyakrabban március–május idıszakban, amikor a 

hóolvadásból keletkezı víztömegek lépnek ki az ártérre. Megállapította, hogy a Tisza 

vízjárása egyre szélsıségesebb, amelyet az évi legfrissebb vízállásoknak az évi legnagyobb 

vízállásoknál jelentısebb süllyedése okozza. Véleménye szerint az elmúlt évszázad növekvı 

valószínőségő ártéri elöntése egyre szélsıségesebb vízjárás során megy végbe.  

SCHWEITZER F. és társai (2002, 2008) a hullámtéri lerakódást elemezték a Közép-Tisza 

térségében. Kijelentették, hogy a hullámtéri feltöltıdés mértékét még hosszabb Tisza 

szakaszon sem lehetséges egyetlen éves, vagy akár egyetlen árvízre vonatkozó átlagértékkel 

kifejezni. 137Cs segítségével (Csernobil) megállapították az üledékösszletek korát is. Az 
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általuk végzett szolnoki vizsgálatok meggyızı bizonyítékokat szolgáltattak ahhoz, hogy az 

„övzátony” képzıdése a folyószabályozást követıen is folytatódott, és a legutóbbi nagy 

árvizek során körülbelül 0,1 m/nagy árvíz ütemben ma is tart. Véleményük szerint az 

„övzátony”, parti gát megnöveli a középvízi meder méreteit, valamint annak vízszállító 

képességét és befolyásolja a hullámtér víz- és hordalékszállító képességét is. 

KISS T. és társai (2004) az üledék-felhalmozódás mértékét vizsgálta a Maros és az 

Alsó-Tisza hullámterén, a Mártélyi Tisza-ártér (Mártélytól K-re, a 204–205 fkm között) és a 

Makói Maros-ártér (Makótól délre lévı) ártéri öblözetében. A vizsgálati módszerek változatos 

képet mutatnak: üledékvizsgálat, szemcseeloszlási vizsgálat, mágneses szuszceptibilitás, 

radiometrikus kormeghatározás, pollenvizsgálat. A mérések eredménye, hogy a Tisza 

hullámterén a feltöltıdés mértéke az egykori meder közvetlen közelében a szabályozások óta 

0,88 m, a hullámtér belsı részén 0,32 m hordalék rakódott le. A Maros hullámterén, az 

egykori Maros kanyarulat külsı ívéhez kapcsolódó folyóháton, amely a hullámtér egyik 

legmagasabb részén (84 m) helyezkedik el, a kanyarulat levágása óta (1842–1850) 0,38 m 

üledék halmozódott fel. 

BALOGH J. – NAGY I. – SCHWEITZER F. (2005) a Közép-Tisza mente geomorfológiai 

adottságainak és a hullámterek feliszapolódásának vizsgálatát végezték el. A kutatás során a 

két Tisza-szakaszról és egy kanyarulatról készült tematikus geomorfológiai térkép: a 

Vezsenyi-öblözet területérıl 1:10 000-es, a Szolnok–Szajol és Szolnok–Vezseny közötti 

szakaszról 1:25 000-es méretarányban. A Szolnok 1/3 szelvényben 1–2 méter, a Vezsenyi-

öblözetben 0,4–0,75 méter a Tisza hordalékfeltöltése.  

SÁNDOR A. és KISS T. (2006, 2007) a Közép- és Alsó-Tiszán vizsgálták a hullámtéri 

üledék-felhalmozódás mértékét egy Szolnoktól keletre lévı közép-tiszai és egy alsó-tiszai 

mintaterületen. A hullámtéren a mintavételezés kutatóárkok segítségével történt olyan helyen, 

ahol a szabályozások hatására éles váltás következett be az üledék szemcseösszetételében, 

illetve olyan helyen, ahol a szabályozások elıtt is és azóta is az ártéri lapály üledéksorát 

mutatja be. Eredményeik azt tanúsítják, hogy az üledékképzıdés sem térben, sem idıben nem 

egyenletes. Az üledékek elemzése során arra a következtetésre jutottak, hogy a hullámtéri 

akkumuláció mértéke az elmúlt 30–40 év alatt megduplázódott, amelyben nagy szerepe lehet 

az egyre sőrőbbé váló ártéri növényzetnek. Ezzel egyidejőleg a hullámtér magasabb, vagy a 

folyótól távolabbi részein a hullámtér feltöltıdése lassabb. A V.O.-szelvény elemzése során 

kimutatták, hogy az akkumuláció a part közelében nem folyamatos, mivel vannak erózióval 

jellemezhetı periódusok is. 
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KONCSOS L. és KOZMA ZS. (2007) a Tisza magyarországi szakaszán történı hullámtéri 

feltöltıdés becslésére vállalkozott (az egy év alatt átlagosan bekövetkezı ártéri feliszapolódás 

hossz menti eloszlása). A kutatásaik során, egy saját fejlesztéső, egyszerősített akkumulációs 

modellt alkalmaztak, amely egy lebegıanyag-ülepedési és egy 1D hidrodinamikai modulból 

épült fel. Arra az eredményre jutottak, hogy hosszú távon a lebegtetett hordalék hullámtéri 

felhalmozódása jelentıs morfológiai változásokhoz vezethet. Véleményük szerint a Tisza 

vizsgált szakaszán a számított átlagos feliszapolódási ráta 0,77 cm/év. 

 

4.4. Morfológiai és vízjárással kapcsolatos vizsgálatok 

 

KVASSAY J. (1902) azt vizsgálta, miként hatottak a szabályozások a folyók vízjárására. 

Véleménye szerint a Tiszán végrehajtott szabályozás és töltésezés eredménye három területen 

mutatható ki. Az árvizek szintje jelentısen emelkedett (1830-ban a Tisza Szegednél 6,14 m; 

1895-ben 8,84 m volt). A kisvizek szintje számottevıen esett (az 1842. és az 1890/91. évekre 

vonatkoztatva Vásárosnaménynál és Szegednél 1,15 m-t, Csongrádnál 1,6 m-t). Az áradások 

idıtartama megrövidült (1855-ben 52 nap alatt érkezett le az árhullám Vásárosnaményból 

Szegedre, míg 1895-ben 6 nap alatt). A Körösök esetében is hasonló tendenciákat mutatott ki: 

a kisvizek szintje átlagban 0,3–1,1 m-t süllyedt, a nagyvíz átlagban 1,04–2,3 m-t emelkedett, 

az árvizek levonulási ideje nagymértékben csökkent. 

BOGDÁNFY Ö. (1925) az Alföld hidrológiájáról megjelent tanulmányában részletesen 

foglalkozott a Duna és a Tisza vízjárásának elemzésével, az alföldi vízi munkálatokkal, a 

folyószabályozásokkal, a lecsapoló munkálatokkal, az öntözı, hajózó és ipari csatornákkal. A 

Tisza vízgyőjtı területét 15 részre osztotta fel, amelyeket a vízjárás szempontjából három, jól 

megkülönböztethetı egységbe sorolt be (a Tisza felsı-, középsı és alsó medencéje). 

Megállapította, hogy a Körösök fıvölgyei legyezıszerően helyezkednek el. A Körösök 

árvizeivel kapcsolatban megjegyezte, hogy a záporesık nagy hatással vannak a folyók 

vízjárására. Az esı és a hóolvadás ideje általában egybeesik a Felsı-Tisza és a Körösök 

mentén, így az árhullámaik is rendszeresen találkoznak, bár a Körösök tetızése megelızi a 

Tiszáét. Már BOGDÁNFFY Ö. is észrevette, hogy hidrológiai szempontból nagy jelentıséggel 

bír az erdık eloszlása, mivel véleménye szerint ez késlelteti az esınek és a hordaléknak a 

mederbe jutását. 

BENEDEK P. (1935) a Hármas-Körös középvizeinek természetét vizsgálta. Kijelentette, 

hogy annak vízjárására az ıt tápláló, Fehér-, Fekete- és Sebes-Körös vízjárásán kívül döntı 

befolyást gyakorol még a Tisza mindenkori csongrádi vízállása. A Körösök felsı szakaszairól 
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érkezı víztömegek alacsony Tisza vízállás esetén nagy eséssel, azaz aránylag alacsony 

vízállás mellett, magas Tisza vízállásnál kis eséssel, azaz magas vízállás mellett folynak le. 

POGONYI GY. (1937) a Duna, a Tisza és mellékfolyóik vízjárását (KV, KÖV, NV), a 

hó- és jégviszonyaikat elemezte 1936-ban, amelyet az 1876−1936 év átlagértékeivel 

hasonlított össze.  

PÁLMAI M. (1954) a Tisza-völgy Csongrád és Szeged közötti szakaszát, valamint a 

Tisza-völgytıl keletre esı terület egy keskenyebb sávját morfológiai szempontból kutatta. A 

mai Hármas-Körös mellett lévı, szép számban jelentkezı elhagyott folyómedreket, 

morotvákat vette szemügyre. A részletesebb térképeken észrevette, hogy Öcsödtıl délre, 

délkeletre és Kunszentmártontól keletre levı morotvák milyen hatalmas méretőek. 

Megállapította, hogy akármelyik többszörösen nagyobb a legjobban fejlett Körös-

kanyarulatnál is. Ebbıl azt a következtetést vonta le, hogy ezek nem lehetnek Körös-

morotvák, még akkor sem, ha azt feltételezi, hogy a Körösök valamikor nagyobb 

vízmennyiséget szállítottak. 

ALDOBOLYI NAGY M. (1956) a Fehér-, Fekete- és a Kettıs-Körös mellékén végzett 

helyszíni talajföldrajzi kutatómunkát, körülbelül 1200 km2-en. A táj morfológiai 

jellegzetessége, hogy amíg a tipikus feltöltött térszínen a kiemelkedı formák jól látszanak a 

települések és a növényzet révén, addig a bemélyedı formák erıteljesen belesimulnak a 

terepbe és alig észrevehetıek. Az egykori vízfolyások medrei ma már szinte teljesen 

elegyengetıdtek, s csak a talaj révén ismerhetıek fel. A terület talajai jórészt igen fiatalok. 

Legidısebb talajtípusa a mezıségi talaj, korban a nem réti talajon képzıdött szikesek, majd a 

réti talajok (és szikeseik), végül a humuszos és fiatal öntéstalajok következnek. 

Megállapította, hogy a tájon minél keletebbre és északabbra haladunk, minél inkább 

közelítünk a mai vízfolyásokhoz, annál késıbb keletkezett talajokat találhatunk. 

VÁGÁS I. (1982) a Tisza árvizeivel kapcsolatos monográfiájában a statisztika 

segítségével elemezte a Hármas-Körös 1876–1975 közötti idıszak gyomai vízmércéjén mért 

nagyvizeit. Megállapította, hogy a Hármas-Körös esetében a vizsgált idıszak elsı ötven 

évében magasabbak a nagyvizek, de a második ötven évben jelentısebb csúcsértékeket lehet 

kimutatni. A 100 évbıl négy évet emelt ki: 1932, 1940, 1970, 1974.  

ANDRIKOVICS S. − KRISKA GY. − MÓGA J. (2001) a Berettyó vízgyőjtıjének 

felszínalaktani, hidrológiai és hidrobiológiai vizsgálatát végezték el. A folyó vizét rendszeres 

kémiai és biológiai vizsgálatnak vetették alá, így követték nyomon a Berettyó vízminıségét a 

forrástól a torkolatig. Terepbejárások alkalmával elemezték a domborzat, a 

hidrometeorológiai tényezık, a természetes növénytakaró és a lefolyás alakulását. 
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ANDÓ M. (2002) a Tisza vízrendszer hidrogeográfiáját tanulmányozta, amelyet nyolc 

részvízgyőjtı egységre: Felsı-Tisza, Szamos–Kraszna, Körösök, Maros, Béga, Bodrog, Sajó–

Hernád, Zagyva–Tarna osztott fel. A Körösök vízrendszerével kapcsolatban általános 

jellemzést adott a vízgyőjtırıl, annak domborzati, geológiai és éghajlati adottságairól, illetve 

a folyókat hidrológiai és hidrográfiai szempontból értékelte. Megállapította, hogy a lefolyási 

viszonyok alapján a Körösök legnagyobb folyója a Fekete-Körös, legszeszélyesebb folyója a 

Sebes-Körös, legcsendesebb folyói a Fehér-Körös és a Berettyó. Véleménye szerint a 

Körösökön jellemzı a vízhozam nagyarányú ingadozása és a változás szabálytalansága is. 

KISS T. és BLANKA V. (2006) a Maros alsó szakaszán (Deszk községtıl északra, 3,7–

4,7 fkm között és Ferencszállás mellett, 15–18 fkm közötti kanyarulat) elemezte a 

kanyarulatok fejlıdésének mértékét és a partépülés sajátosságát térinformatikai elemzés és 

meander-geometriai módszerek alkalmazásával. A partvonal futásának változását négy (1953, 

1964, 1981, 1991) légi fotó alapján követték nyomon, valamint GPS-es méréseket is 

végeztek. Az ERDAS Imagine 8.4 szoftverrel geokorrigált légi fotók alapján vektoros 

állományokat készítettek a partvonalról, így a partvonal elmozdulását a folyó középvonalára 

merıleges szelvények segítségével vizsgálták. Megállapították, hogy az 1953 óta eltelt 

idıszakban a Maros alsó szakaszán általánosan mederszőkülés figyelhetı meg. A folyó a 

meder szélességének csökkenése ellenére igyekezett fenntartani a meander paraméterek 

arányát, azaz a szőküléssel párhuzamosan a görbületi sugár csökkent. 

FIALA K. és társai (2007) morfológiai változásokat és a vízvezetı-képesség alakulását 

követték nyomon a Tisza algyıi és a Maros makói szelvényében a 2000. évi árvíz idején. A 

morfológiai összehasonlításkor a meder átlag-mélységét, maximális mélységét és érdességi 

indexét határozták meg. E paraméterek alakulását a vízállás és a fajlagos munkavégzı-

képesség változásával vetették össze. A vizsgálatok eredménye, hogy a két folyón lezajlott 

morfológiai változások a vízvezetı-képesség alakulására vezethetık vissza. Megállapították 

továbbá, hogy a meder morfológiai paraméterei (érdessége, keresztmetszete, mélység 

viszonyai, vízvezetı képessége) egy árhullám során nemcsak a munkavégzı-képességtıl 

(vízfelszín esés, vízhozam, víz sőrősége) függenek. 

LÓCZY D. és KISS T. (2009) az ártéri formákkal kapcsolatos hazai felszínalaktani 

kutatásokat vették számba. A megjelent tanulmányokat két nagy csoportra osztották: a 

hosszabb idıtávot felölelı, általában az ármentesítés utáni idıszakra vonatkozó, pontszerő 

adatokra és az egy-egy árvíz feltöltı hatását bemutató, több tucat, vagy több száz ponton 

végzett mérésekre. 
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4.5. A Körös–Berettyó vízrendszer szabályozásával kapcsolatos munkák 

 

A XIX. század végén, GALLACZ J. (1896) írt kétkötetes monográfiát a Körös–Berettyó-

völgy ármentesítésérıl és a vízrendezı társulatokról. Megállapította, hogy a „Körösök és a 

Berettyó környékén lévı kisebb folyók, mint pl. a Hajdú, Ösvény, Veker, Kórógy a XV. 

századtól kezdve zsugorodtak erekké”. A mő terjedelmes részben foglalkozott a Körös–

Berettyó-völgy gazdasági viszonyaival is. 

BOGDÁNFY Ö. (1906) a természetes vízfolyások hidraulikájáról szóló kétkötetes 

mővében mintegy másfélszáz oldalon részletezte a szabályozó munkák (átvágások, 

párhuzamos mővek, sarkantyúk, mederelzárások, keresztgátak) folyókra gyakorolt hatását. 

Részletesen bemutatta a Duna és a Tisza medencéjének hidrológiáját, a mellékfolyók 

általános jellemzıit. Kijelentette, hogy a Körösök legtöbb helyen új mederben folynak, s a 

hosszuk lecsökkenése pozitívan hatott az árvizek levonulásának gyorsítására. A szabályozás a 

megváltoztatta a Hármas-Körös vízjárását is, a folyó esése kilométerenként 0,0157 m-rıl 0,04 

m-re növekedett. Véleménye szerint a Körösök szabályozása egyike a legsikerültebb 

munkálatoknak, az átvágások rendszere kiválóan szabályozta a vizek járását. Egyrészt, hogy 

az esés nélküli síkságon a folyóvizeknek állandó medret ad, másrészt csökkentette a körösi és 

tiszai árvizek találkozási lehetıségét, mivel a Körösök árvize megelızi a Tiszáét. 

KORBÉLY J. (1916, 1917) a Körösök és a Berettyó szabályozásáról készített egy 200 

oldalas tanulmányt. Részletesen elemezte a folyók vízgyőjtı területét, ismertette a 

folyószabályozás pontos menetét és bemutatta az érdekelt társulatokat. Vizsgálta az árvizek 

keletkezését, az árvízszintek emelkedését, az árvizek levonulását, a medrek fejlıdését, a 

hordalékviszonyokat, a gátakat. Eredményeit 15 pontban fogalmazta meg, a jövı feladatait 10 

pontban állapította meg. 

LÁSZLÓFFY-BİHM W. (1932) a Tisza-völgyrıl készített vízrajzi leírást és adott 

ismertetést a vízi munkálatokról 1833–1932 között. Behatóan mutatta be a folyót, annak 

jellegzetes szakaszait, a csapadék- és lefolyásviszonyait, a jellemzı vízállásait és vízhozamait, 

hordalékát. A Tisza ármentesítése és árvízi szabályozása által vizsgálta a szabályozás hatását 

a mederre és a vízjárásra. A mellékfolyók szabályozásával csak érintılegesen foglalkozott és 

néhány adatot közölt (vízgyőjtı, átvágások száma, szabályozás elıtti és utáni folyóhossz). 

BABOS Z. és MAYER L. (1939) az árvízmentesítések, belvízrendezések és lecsapolások 

fejlıdését mutatták be Magyarországon. Foglalkoztak a vízrendszer kialakulásával, a hazai 

vízi munkálatok elsı emlékeivel, a honfoglalás kori Magyarország vízrajzi képével, a török 

hódoltság alatti vízügyi helyzettel. Segítségükkel nyomon követhetı a XVIII. és a XIX. 
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századi folyószabályozási események és a belvízrendezési folyamatok, illetve az ezekhez 

szükséges jogi hátteret is megismerhetjük. 

NAGY GY. (1960, 1971, 1975/a) három rövidebb tanulmányt közölt a Körösök 

vízrendszerérıl, szabályozásukról és lefolyási viszonyaik alakulásáról. Megállapította 

(1975/a), hogy az erdıirtás hatása leginkább a Fehér-Körös, kisebb mértékben a Fekete- és 

Sebes-Körös vízgyőjtıjén jelentkezett. Kutatásai szerint a Körösök hegyvidékérıl érkezı 

vízfolyások nagyon szélsıséges mennyiségő (1−1000 m3) víztömeget szállítanak. 

IHRIG D. (1973) a magyar vízszabályozás története kapcsán röviden feltárta a Körös–

Berettyó vízrendszer szabályozás elıtti korszakának fontosabb állomásait, a szabályozás 

elızményeit, a szabályozás idırendjét, a belvízrendezés történetét. Összefoglaló jellemzést 

adott a munkáról, kijelentette, hogy a Körös–Berettyó-völgy közép- és nagyvízi szabályozása 

a Tisza-völgy legsikerültebb alkotásának tekinthetı. 

LÁSZLÓFFY W. (1982) mintegy hatszáz oldalas monográfiában mutatta be a Tisza 

mentén végzett vízi munkálatokat. Csak három kisebb részben említette meg tömören a 

Körös–Berettyó vízrendszert: a mellékfolyók vízgyőjtı területével, a szabályozás elıtti 

idıszakkal és a szabályozással kapcsolatban. 

DUNKA S. – FEJÉR L. – VÁGÁS I. (1996) Tisza-szabályozási monográfiájukban a 

szabályozás elıkészítésérıl, az egységes szabályozás gondolatának megszületésérıl, a 

különbözı szabályozási tervekrıl adtak fontosabb háttérinformációkat. Mérleget vontak tiszai 

vízi munkálatokról (halhiány, szikesedés, belvizek, öntözés) és mai szemmel értékelték az 

elvégzett feladatokat. 

DÓKA K. (1997, 2006) két monográfiában adta közre a Körös–Berettyó-völgy 

szabályozásával kapcsolatos kutatási eredményeit. 1997-ben a vízrendszer XVIII–XIX. 

századi vízrendezését tárta fel helytörténeti és levéltári források által. Elsıdlegesen a 

vízszabályozás kérdéseit boncolgatta, csak kis részben érintette a gazdálkodás változásait. 

2006-ban a vízrendszer ármentesítés elıtti és utáni gazdálkodását tárta fel. Kutatómunkájában 

a XVIII. századi országos összeírásokra, az úrbérrendezési tabellákra, a korabeli 

országleírásokra, a népszámlásokra és az 1867 utáni mezıgazdasági statisztikákra 

támaszkodott. Rekonstruálta a terület népességének, birtokmegoszlásának alakulását. 
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4.6. A Körös–Berettyó vízrendszer árvizeirıl 

 

PÉCH J. és BOGDÁNFY Ö. (1900) a Vízrajzi Évkönyvben rövid írást adott közre a 

Körösök 1898. évi tavaszi árvizérıl, mivel az árvíz helyenként az addigi legnagyobb észlelt 

vízállásokat megközelítette. Véleményük szerint az 1898. évi tavaszi árvíz legfıbb oka az 

április 2–5. között tartó heves esızés volt, s minden egyéb körülmény (pl. Körösök medrei 

elfajultak, a szanazug–povádi mederszakasz föliszapolódása) csak kisebb szereppel bírt az 

árvíz kialakulásában. 

POGONYI Ö. az 1932. évi tiszai, körösi és marosi árvizek eseményeit ismertette. A 

Tisza és mellékfolyóinak árvize nagyobb károkozás nélkül vonult le, bár a töltések a hosszú 

ideig tartó árvíz miatt átáztak. Megállapította, hogy a kedvezı széljárás következtében a 

hullámverés ellen hatékonyan lehetett védekezni. 

SIPOS B. az 1966. évi téli–tavaszi Tisza-völgyi mellékfolyók – Túr, Bodrog, Zagyva, 

Berettyó, Sebes-Körös, Fekete-Körös, Fehér-Körös – árvizeinek hidrometeorológiai helyzetét, 

lefolyását ismertette. Megállapította, hogy a fent említett mellékfolyókon levonult árhullámok 

összegzıdésébıl a Tisza középsı szakaszán 97%-os nagyságrendő árhullám alakult ki. 

PAPP F. a Berettyó 1966. évi jeges árvize kapcsán rövid visszapillantást adott a korábbi 

nagy árvizekrıl. Kijelentette, hogy mind az 1888. évi, mind az 1966. évi jeges árvizet a gyors 

felmelegedés okozta. Véleménye szerint a töltésszakadás azt bizonyította, hogy jeges árvíz 

ellen sohasem érhetı el teljes biztonság.  

AMBRUS L. (1967) a Körösök árvizeit a gátszakadások szemszögébıl vizsgálta meg. A 

Fehér-Körös 1925, 1932, 1939 után 1966-ban is átszakította a védtöltést. Meggyızıdése 

szerint ez a folyó még nem érte el a hidraulikai egyensúlyát, amelyet a kisjenıi szakaszon 

megfigyelt nagymértékő hullámtér-feltöltıdés is bizonyít. 

BARANYÓ G. (1971) az 1970. évi Körös árhullámok kialakulási körülményeit 

hidrometeorológiai helyzet) és az árvíz tartósságát, magasságát, levonulását elemezte. 

Kiemelte, hogy a Körös-vidék folyói heves vízjárásúak, így az elırejelzés itt az alsó 

folyószakaszokon nagyobb szereppel bír. Véleménye szerint ebben a tekintetben szorosabb 

kapcsolatra lenne szükség a román vízügyi szervekkel. 

PÁLINKÁS L. (1971) az 1970. évi körösi árvédekezéssel kapcsolatosan fogalmazta meg 

fontosabb tapasztalatait. Véleménye szerint a töltéshibák egy részét a töltésépítési technológia 

megsértésére (alapozás hiánya) lehet visszavezetni; a nyári árvíz idején a töltések 

gyeptakarója részben kedvezı (védelem a hirtelen csapadék ellen), részben hátrányos 

(megfigyelést nehezíti) szereppel bír; a hullámtéri véderdık a nagyvízi szabályozások hibáit 
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részlegesen csökkentik; a töltések menti hullámtéri anyaggödrök megkönnyítik a víz bejutását 

a töltések alá. 

TAKÁCS L. (1971/a, 1971/b) véleménye szerint az 1970. évi árvíz a legnagyobb körösi 

árvíz volt a folyók szabályozása óta. A Körösök azzal a különleges tulajdonsággal bírnak, 

hogy a felsı-, középsı- és alsószakasz-jellegük kis szakaszon belül változik. Megállapította, 

hogy a közeljövıben egyre gyakrabban kell számítani az 1970. évihez hasonló, vagy annál 

jóval hevesebb és nagyobb árvizekre is. Vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy 

a Körösök romániai vízgyőjtıjén megváltoztak a lefolyási viszonyok, így a jövıben 

gyakrabban kell számolni a hirtelen hóolvadásból, vagy intenzív hóolvadásból származó 

árvizekkel. Úgy vélte, hogy vésztározók kialakítására nagyszerő lehetıséget nyújt a Berettyó 

és a Sebes-Körös, a Sebes- és a Kettıs-Körös, a Fehér- és a Fekete-Körös szöge. 

NAGY GY. (1975/b) az 1974. évi körösi árvízzel kapcsolatban nemcsak az árhullám 

keletkezésérıl, lefolyásáról, hanem az 1970-es években a romániai vízgyőjtı területen 

lezajlott újabb árvízi szabályozási munkálatokról (a Csigér szabályozása, a Fehér-Körös 

hullámterének bıvítése, a Sebes-Körös töltéserısítése, az Ér-csatorna új medre) értekezett. 

Kijelentette, hogy az 1974. évi árhullámokhoz hasonlókra a közeljövıben is számítani kell, 

bár az elıfordulás valószínősége nagyon bizonytalan, így a fogadásra mindig készen kell 

állni. 

SZLÁVIK L. (1975) a Fekete-Körös remetei vízmérceszelvény 1915–1974 közötti 

árhullámképeit modellezte. Meghatározta az árhullámok által az I. és III. árvízvédelmi 

fokozat felett szállított vízmennyiséget. Az így kapott adatok alátámasztották azt a 

feltételezését, hogy a Körösök rendkívüli hevességő, tetızési magasságú árhullámai nem 

szállítanak nagy vízmennyiséget. 

SZLÁVIK L. (1976/a, 1976/b) az 1974. évi Körös-völgyi árvizet hidrológiai 

szempontból (keletkezés, lefolyás, vízállások, vízhozamok) vizsgálta. Megállapította, hogy a 

Fekete- és a Fehér-Körösön az 1970. évihez hasonló mennyiségő és jellegő, kedvezıtlen 

területi eloszlású csapadékból származó árhullámok telt mederre érkeztek, s a torkolatnál 

összetalálkoztak, így rendkívüli árvíz (addig észlelt legnagyobb tetızési magasság és 

vízhozam) alakult ki. 

SZLÁVIK L. (1982/a, 1982/b, 1982/c) az 1980–81. évi Körös-völgyi árvizeket 

hidrológiai szempontból (vízállás, vízhozam, lefolyt vízmennyiség, töltésszakadás, 

szükségtározás) jellemezte. Számításai szerint 1915–1981 között a Fekete-Körösön 22, a 

Fehér-Körösön 26 olyan árhullám vonult le, amelynek tetızése meghaladta a III. árvízvédelmi 

készültség fokozat vízszintjét; az árhullám által szállított víztömeg szempontjából az elsı 5 
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helyre az 1966 óta levonult árvizek kerültek; hevesebb lett az árhullámok áradó ága, az apadó 

ágon tartós vízállással kell számolni. 

RAKONCZAI J. (1981, 1982) a folyószabályozások és az árvizek településhálózatra 

gyakorolt hatásait vizsgálta. Megállapította, hogy az 1980. évi árvíz lényegében felszámolta a 

Békés megye tanyavilágát, ezáltal megváltozott a külterületi népesség aránya és területi 

elhelyezkedése. 

PAPP F. (1996, 1997) egy-egy rövidebb tanulmányt közölt a Körösök vízrendszerének 

1966−1995 közötti idıszak árvizeirıl és az 1970. évi Tisza-völgyi árvízvédekezésrıl. 

Kijelentette, hogy a szabályozás megkezdése után másfélszáz évvel a Körösök árterében élı 

emberek biztonsága még nem tekinthetı kielégítınek, annak ellenére, hogy az átvágásokkal 

jelentısen megrövidítették a folyókat, s az elmúlt 30 év alatt a töltéseket folyamatosan 

erısítették, magasították, lokalizációs vonalakat, vész- és szükségtározókat építettek. Az 

1970. évi árvíz kapcsán megjegyezte, hogy azok, akik látták és megélték Szeghalom és 

Körösladány válságos óráit, megbizonyosodhattak abban, nincs reménytelen védekezés, nincs 

olyan kritikus helyzet, amelyben nem lehet a végsıkig kitartani. 

SZLÁVIK L. – GALBÁTS Z. – KISS A. (1996) az 1995. évi Körös-völgyi árvíz (kialakulás 

hidrometeorológiai elızményei, vízállás, vízhozam) és a szükségtározások (tamásdai, Malom-

csatorna, mályvádi, mérgesi) hidrológiai elemzését és értékelését végezték el. 

Megállapították, hogy a Körösök jelentısebb árvizeit a jövıben sem lehet csak az 

árvízvédelmi töltések között levezetni, hanem az árvízi szükségtározók rendszeres üzembe 

helyezésével is számolni kell. Az észlelt legnagyobb vízszintek növekedésének dinamikája, 

gyakorisága és aránya példátlan a hazai folyók között.  

PÁLINKÁS L. (1996) a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 1995 decemberi−1996 

januári árvíz védekezési tapasztalatait taglalta. A Körös-völgyben végrehajtott ármentesítési 

munkák következtében az árvízszintek folyamatosan növekednek, ezért fontos az árvízi 

szükségtározók rendszerének fenntartása, üzemelésének technikai fejlesztése. Kiemelte, hogy 

napjainkban is lényeges lenne az árvédekezésben résztvevık erkölcsi elismerése (korábban 

Árvízvédelemért érem). 

SZLÁVIK L. és társai (1999) a Fehér-, a Fekete- és a Kettıs-Körös nevezetes árvizeit 

értékelték a XX. században. A Fehér- és a Fekete-Körös árvízi hidrológiai sajátosságai 

kapcsán kiemelték, hogy az észlelt árvízszintek emelkedésének három egymást átfedı, 

egymásra halmozódó oka: a vízgyőjtın folytatott emberi tevékenység hatásának integrált 

megjelenése, az idıjárási helyzetekbıl származó követelmények és az éghajlatváltozás. 
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A XXI. század elsı évtizedében abban minden kutató egyetért, hogy a 

folyószabályozások kezdete óta eltelt mintegy másfél évszázadban folyamatos 

mederbevágódás és ártéri, illetve hullámtéri feliszapolódás történik. Elıbbinek két iránya van: 

egyrészt a meder horizontális és másrészt vertikális (süllyedı, emelkedı) mozgása.  

Napjainkban az ártérfejlıdési kutatások és kutatási módszerek nagyon változatos képet 

mutatnak. A kezdetekben csak a folyók meder-változékonyságát vizsgálták (CHOLNOKY J. 

1907, FÉLEGYHÁZI P. 1929, LOVÁSZ GY. 1972). Késıbb már térképek, légi fotók, őrfelvételek 

segítségével elemezték a meder-változékonyságot (FÉLEGYHÁZI E. – TÓTH CS. 2001, SIPOS 

GY. – KISS T. 2003, NAGY Á. és társai 2005, NAGY Á. T. – TÓTH T. – SZTANÓ O. 2006, SZALAI 

Z. és társai 2005).  

A hullámterek feltöltıdését egyes kutatók számítások – becsült adatok, vízügyi 

statisztikák – által határozták meg (CHOLNOKY J. 1934, KÁROLYI Z. 1960, SOMOGYI S. 1967, 

JAKUCS L. 1982, LOVÁSZ GY. 2002, GÁBRIS GY. és társai 2002, KONCSOS L. – KOZMA ZS. 

2007). Mások direkt üledékmérést alkalmaztak a hullámtéren (NAGY I. – SCHWEITZER F. – 

ALFÖLDI L. 2001, SCHWEITZER F. 2001, SCHWEITZER F. – NAGY I. – ALFÖLDI L. 2002, KISS T. 

– SIPOS GY. – FIALA K. 2002, FIALA K. – KISS T. 2004, KISS T. és társai 2004, SIPOS GY. – 

KISS T. 2004). A hullámterek feltöltıdésének problémáját jól érzékelteti a gátak folyamatos 

magasítása, amely a Tisza mentén a szabályozások óta eltelt 150 év alatt számos alkalommal 

(1879, 1881, 1895, 1919, 1970) megtörtént.  

A Tisza és mellékfolyói magyarországi vízrendszerében morfológiai vizsgálatok is 

zajlottak (PÁLMAI M. 1954, ALDOBOLYI NAGY M. 1956, ANDRIKOVICS S. − KRISKA GY. − 

MÓGA J. 2001, KISS T. − BLANKA V. 2006, FIALA K. és társai 2007). 

Összességében elmondható, hogy az elmúlt közel két évtizedben felerısödtek folyóink 

meder- és ártérfejlıdési kutatásai, a vízállások és vízhozamok növekedésének, vagy esetleges 

csökkenésének kérdései egy-egy nagyobb árvíz (1998−2001 közötti és a 2006. évi árvizek) 

alkalmával még jobban a szakmai figyelem középpontjába kerültek. Az ilyen irányú 

elemzések napjainkban igencsak idıszerő problémát jelentenek, mivel folyóink árterületein 

mintegy 2–2,5 millió ember él.  
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Az elmúlt 160 év árvizei bizonyítják, hogy a Vásárhelyi által megálmodott, a Tisza 

mentén kivitelezett ármentesítési rendszer nem mőködik tökéletesen. Az árvízszintek még a 

csökkenı vízhozamok mellett is folyamatosan növekednek. A XX. században sajnos többször 

elıfordult (1919, 1925, 1940, 1948, 1970, 1974, 1998, 1999, 2000), hogy az árvízszint elérte, 

vagy meghaladta a gátak koronamagasságát (SCHWEITZER F. 2003), ebbıl az okból kifolyólag 

1850 óta már hét alkalommal kellett az árvízvédelmi töltések magasságát megemelni. 

Felvetıdik a kérdés: stratégiát kell választani, vagy más megfontolások miatt a katasztrófára 

kell felkészülni. Ez nemzetbiztonsági probléma. 



 35 

5. A Körös–Berettyóvidék szabályozásának értékelése 

5.1. A Körös–Berettyóvidék földrajzi elhelyezkedése 

 

A Körösök a Tisza vízrendszeréhez tartoznak, a mellékfolyók között vízgyőjtı 

területüket (27 537 km2) tekintve a Maros mögött második helyen állnak. A mai vízhálózatot 

legyezı alakban összefutó, háromszög alakú területet közrezáró vízfolyások alkotják: a Fehér-

Körös, a Fekete-Körös, a Sebes-Körös, a Berettyó és a Hortobágy-Berettyó. A háromszög 

nyugati csúcsa Gyomaendrıdtıl keletre található, ahol a Sebes-Körös és a Berettyó a már 

korábban egyesült Fehér- és Fekete-Körösbe torkollik. 

KORBÉLY J. (1916) a Körösök és a Berettyó vízgyőjtıjérıl az alábbiakat írta: „ma már 

a víz a hegyek ormáról úgyszólván minden feltartóztatás nélkül siet a völgyek ölébe, közben 

nincsen számbavehetı tó, vagy zárt medence, amely a lefutó vizeket felfogná és bizonyos ideig 

tározná.” 

A Körösök és a Berettyó vízgyőjtıjét északkeleten a Kraszna felıl a Réz-hegység és a 

Meszes-hegység, keleten az Aranyos és a Szamos felıl a Bihar-hegység, délen a Maros 

irányából a Hegyes Drócsa-hegység határolja. A Bihar-hegységben hat folyó forrásvidéke 

található: a Fehér-, a Fekete-, a Sebes-Körös, a Berettyó, az Aranyos és a Hideg- és Meleg-

Szamos egyesülésébıl létrejövı Kis-Szamos. 

A Fehér-Körös a Bihar-hegység délkeleti lejtıjén, 980 méter tszf. magasságban ered. 

A folyót Marostól az Erdélyi-érchegységgel csaknem párhuzamosan futó Hegyes Drócsa-

hegység választja el. A Fehér-Köröst a jobb oldalról a Ribicza, a Nagyhalmágyi- és Csúcsi-, 

Sebes-patak; baloldalon a Zöldes- és a Csigér-patak látja el vizeivel (3. táblázat). 

A Fekete-Körös a Nagybihar orma alatt, 1849 méter tszf. magasságban fakad. A folyó 

a Vaskó-Pojánai-patak, a Rézbányai-barlangforrás és a Petróczi-patak egyesülése után a 

Fekete-Körös nevet viseli. A Fekete- és a Fehér-Körös között a Kodru Móma-hegység 

gerincvonulata a határ. A Fekete-Köröst számos patak táplálja: a Rosszia, a Hollód-patak, a 

Gyepes, a Szartos- és a Kalácsa-patak, a Kölesér- és az Inándi-patak, a Tız. 
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3. táblázat. A Körösök fontosabb mellékfolyóinak adatai. 

A mellékfolyó A fıfolyó 

vízgyőjt ıje a 
torkolat hossza vízgyőjt ı 

területe 
felett alatt 

hossza a 
forrástól 

A fıfolyó 
neve torkolata 

km km2 km2 km 
Fehér-
Körös 
 
országhatár 
torkolat 

Halmágyi-patak 
Dézna-patak  
Csigér-patak 

jp 
jp 
bp 
- 
- 

24 
23 
58 
- 
- 

111 
210 
670 

- 
- 

1020 
1989 
2343 
3957 
4275 

1131 
2199 
3013 

- 
- 

75 
142 
189 
227 
236 

Fekete-
Körös 
 
 
 
 
országhatár 
torkolat 

Petróc-Körös 
Rosszia-patak 
Hollódi-patak 
Gyepes-patak 
Felfogó-csatorna 
Tız-patak 

jp 
jp 
jp 
jp 
jp 
bp 
- 
- 

30 
38 
60 
29 
61 
120 

- 
- 

204 
308 
549 
161 
528 
1166 

- 
- 

525 
1052 
1562 
2337 
2503 
3032 
4476 
4645  

729 
1360 
2111 
2498 
3031 
4198 

- 
- 

36 
50 
84 
105 
132 
134 
148 
168 

Sebes-
Körös  
 
 
 
országhatár 
 
torkolat 

Sebes-patak 
Dragan-patak 
Jád-patak  
Hódos-patak 
Alcsi-patak 
 
Berettyó 

bp 
bp 
bp 
bp 
bp 
- 
jp 
- 

41 
40 
44 
19 
24 
- 

204 
- 

222 
256 
221 
95 
93 
- 

95 
- 

260 
506 
930 
1906 
2331 
2425 
2872 
9119 

482 
762 
1151 
2001 
2424 

- 
8967 

- 

24 
30 
50 
105 
147 
150 
194 
209 

Berettyó 
 
 
országhatár 
 
 
torkolat 

Bisztra-patak 
Gyepes-patak 
Kösmı-patak 
 
Ér-patak 
Kálló-fıcsatorna 

bp 
bp 
bp 
- 
jp 
jp 
- 

53 
25 
35 
- 

30 
30 
- 

225 
181 
127 

- 
1562 
1279 

- 

980 
1250 
1724 
1977 
2010 
3726 
6095 

1205 
1431 
1851 

- 
3572 
5005 

- 

98 
101 
121 
126 
132 
180 
204 

Forrás: VITUKI, 1974. 

jp = jobb parti mellékvíz, bp = bal parti mellékvíz 

A Sebes-Körös Körösfınél 700 méter tszf. magasságban ered. A folyó hegyvidéki 

táplálói a Sebes-patak, a Dragán és a Jád. Ez utóbbi két patakkal való egyesülése miatt kapta 

nevét a folyó, mivel a Körösök közül ennek van a legnagyobb esése, ez egyben a 

legtorrensebb jellegő is. 

A Berettyó Tuszatelke határában apróbb patakok összefolyásából keletkezik. A folyót 

a Sebes-Köröstıl a Réz-hegység választja el. Baloldali mellékpatakjai a Magyar-, a 

Gyümölcsös- és a Hármas-patak, a Bisztra, a Gyepes, az Almás és a Kösmı; jobb oldaliak az 

Úsztató-, a Fancsikai- és a Szentjobbi-patak. A Berettyóba Pocsajnál ömlik az Ér.  
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A Hortobágy a Tiszától Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök vonaltól délre és Tiszapolgár, 

Tiszafüred, Kunmadaras, Fegyvernek vonaltól keletre fekvı területekrıl győjti össze a 

belvizeket.  

A Körösök és a Berettyó árterületére a vizeket a Tisza felıl Tiszadobnál a Király-ér, 

Tiszapolgárnál a Folyás-ér, Taskony, Abádszalók határában a Mirhó-ér, majd a Kakat- és a 

Bodzás-ér, Fegyverneknél a Büdös- és a Hék-ér vezették le. 

 

5.2. A Körös–Berettyóvidék a szabályozás elıtt 

 

A régi Alföld képét ma megrajzolni nem könnyő feladat. BOGDÁNFY Ö. (1925) szerint 

röviden így lehetne jellemezni: a síkság 2/3-a mocsár és vízjárta, 1/3-a száraz hely lehetett. A 

középkorban az alföldi táj kanyargós vízfolyásokból és nagy területő mocsarakból álló vidék 

volt, amelyen nemcsak a folyóvizek építı-romboló munkája okozott változásokat, hanem a 

megújuló árvizek rohama is (1. térkép). A folyók medre gyakran változott, a meanderágak 

egyre szaporodtak, nıttek, lefőzıdtek, majd a víz új utat tört magának. Az árvizekbıl 

lerakódott iszapréteg kiszáradva a földmőveléshez biztosított kedvezı lehetıséget, az 

alacsonyabban fekvı területeken a legelık és mocsári erdık adtak bıséges táplálékot a 

földterület lakóinak. A Körösök vidékén az újkıkortól kezdve állandósult a lakosság (DÓKA 

K. 1997). 

A Kárpát-medence keleti részének csaknem az összes vízfolyása a Tiszába igyekszik. 

Ez a folyó fogadja be a Körösök által összegyőjtött vizeket is. A Körösök nem tudtak 

maguknak olyan mély medret vájni, hogy az a folyók nagyobb vízhozamait elvezesse. A 

problémát az is súlyosbította, hogy a Duna vízduzzasztó hatással volt a Tiszára egészen 

Csongrádig, a Tisza nagyvizei Békésig duzzasztottak vissza, akár 5–6 hónapig is eltartott az 

árhullámok levonulása. Ha egy évben két árhullám is volt, elıfordulhatott az is, hogy 

bizonyos területek egész évre víz alá kerültek. 

A Körös–Berettyóvidék területét a XVIII. század elején jórészt víz és mocsár borította. 

A másfél évszázados török uralom alatt részben a török, részben a magyar lakosság zárta el a 

vizek folyását, a várakat és a lakott helyeket mocsarakkal vette körbe. A török uralom 

megszőnésekor a Körös–Berettyóvidéken közel 150 ezer hektár vízjárta terület és mocsár volt 

(DÓKA K. 1997). Az egyesült Körösök és a Berettyó vidékén hatalmas nádasok terjeszkedtek, 

a Fehér- és a Fekete-Körös mellékén Gyulavarsándtól Kisjenıig, Doboztól Tenkéig lévı 

területeket nagy erdıségek borították. A Körös−Berettyóvidékre még a Tisza árvizei is be 
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tudtak jutni a Hortobágy és a Mirhó közvetítése által, a Kraszna árvizei még az Érmelléket is 

képesek voltak elönteni (KORBÉLY J. 1916).  

1. térkép: A Kárpát-medence a folyószabályozások elıtt. 

 

Forrás: Földm. Min. Vízrajzi Oszt. 1938 alapján Magyarország atlasza, 1999. 

 

5.3. A Körös–Berettyóvidék szabályozása: Huszár Mátyás terve 

 

A XIX. század elején, 1802-ben báró Vay Miklós királyi biztosként kapta meg a 

Körösök és a Berettyó szabályozásának feladatát. Az elsı szabályozási terv az ı nevéhez 

főzıdik: a Berettyót és a három Köröst átvágások segítségével rendezte volna, így öntözni, 

tutajozni és hajózni is lehetett volna (DÓKA K. 1997, 2006). A vízrendszer szabályozásának 

elindítása elıtt feltétlenül szükség volt a terület pontos vízrajzi felmérésre. A megbízást 

Huszár Mátyás nagyváradi kamarai mérnök kapta meg.  

A vízrendszer felmérése 1818-ban (ALFÖLDI L. 2005), a Tiszánál három irányon 

indulva kezdıdött el (BENDEFY L. 1964). Az elsı Szegedtıl Csongrádon és Szolnokon át 

Abádig tartott, ebbıl kiágazva a Kurca, Kórógy és a Mágocs-ér vonalán Mindszent, Szegvár, 

Derekegyház településen át Orosházára érkeztek meg. A második a mai Hármas-Körös 

mentén, Csongrádtól Gyomáig tartott. A Berettyót a mezıtúri torkolattól Berettyóújfalun át 

Szalárdig, a Sebes-Köröst Körösladánytól Nagyváradig, a Fekete-Köröst Békéstıl 
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Nagyzerinden át Gyantáig térképezték fel (KÓSA F. 1985, DÓKA K. 1997). A Gyepes mentét 

Békéstıl Árpádon át Hosszúaszóig, a Köles-ér mentén Okánytól Kávásdig, a Tız-patakot 

Tamásda és Repszeg között vizsgálták meg. A harmadik szakasz a Kakat mentén Szalárdtól 

Kisszállásig, a Hortobágy mellett Balmazújvárostól Püspökladányig tartott (2. térkép). 

2. térkép: Huszár Mátyás mappációja által érintett települések a Körös–Berettyó 
vízrendszerben. 

 

Magyarország atlasza (1999) alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
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A szabályozási terv 1823-ra készült el, „Dissertatio Hydrografica regionis fluviatilis 

quatuor Crisonum et Berettyó” címen. Részletesen bemutatta az egyes folyók vízrajzi 

jellemzıit: hosszukat, esésviszonyaikat, az általuk szállított hordalék mennyiségét, árvizek 

által elöntött területek nagyságát, a kis- és nagyvizeket, de foglalkozott a visszaduzzasztás 

szerepével is (KÓSA F. 1985, DÓKA K. 1997). A felmérési jegyzıkönyvekhez vízrajzi leírást is 

mellékelt, amelyben részletesen leírta mővelési áganként az állandóan és az idıszakosan 

vízzel borított területek nagyságát. Munkatársaival – köztük Tessedik Sámuellel és Vásárhelyi 

Pállal – 67 darab részletes, 1:36 000 méretarányú vízrajzi (42×63 cm mérető) és egy áttekintı 

térképet készített. 

Huszár Mátyás az árvíz gyors levezetését tartotta a legfontosabbnak, hangsúlyosnak 

vélte a folyók vízszintjének minél nagyobb mértékő leszállítását a meder szabályozása, a 

lefolyási akadályok eltávolítása által. Javaslatot tett arra, hogy a Hortobágy és Árkus ereket a 

Mirhóhoz hasonlóan mielıbb töltsék el, minden folyó vizét a maga völgyében vezessék le. A 

vízfolyások felsı szakaszain az egységes meder kialakítása miatt elegendınek tartotta a 

malomgátak eltávolítását és a kiágazások eltávolítását. A folyók alsó szakaszán átvágásokat 

és széles hullámtér meghagyásával töltések építését kezdeményezte. A Hármas-Körös 

esetében a kanyarok átvágása mellett tette le voksát. İ vetette fel elsıként, hogy a Berettyót 

tereljék el a Sárrétrıl, vezessék be a Sebes-Körösbe; a Fehér-Körös vizét a Fekete-Körösbe 

irányítsák.  

Huszár tervét végül nem hajtották végre, mivel Vay Miklós két évtizedes királyi 

biztosi tevékenysége alatt csak néhány lefolyási akadály eltávolítására (malmok elbontása), 

medrek rendezésére, mélyítésre, szélesítésére és tisztítására, egyes oldalágak eltöltésére, 

csatornaépítésekre került sor. 

 

5.4. A Körös–Berettyó vízrendszer szabályozása: Keczkés Károly és Bodoky Károly 

terve 

 

A Körös–Berettyóvidéken a legelsı szabályozási munkálatokat a XIX. század 

harmadik és negyedik évtizedében, a Fehér-Körösön végezték el Beszédes József tervei 

alapján. A folyó medrét Borossebestıl Békés vármegye határáig 49 átvágással rövidítették 

meg, a malmokat eltávolították, majd megépítették a József-nádor malomcsatornát (KORBÉLY 

J. 1916, GÓG I. 2006). 

A folyószabályozás ügye 1845-ben vett nagyobb lendületet, amikor a Helytartótanács 

elrendelte a folyók szabályozása tekintetében egy önálló bizottság megalakulását, vezetıjéül 
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Széchenyi Istvánt kérték fel. Így lett a Tisza-völgy királyi biztosa, mőszaki tanácsadóként 

Vásárhelyi Pált rendelték mellé. Mindketten mindent elkövettek azért, „hogy a magyarlakta 

Tisza-völgye minden igaz magyar kebel kívánata szerint a hazának dús hozamot nyújtó 

virágos kertté alakíttassék”. 1845. december 7-én hívták életre Gyulán a Körös-szabályozási 

Társulatot, majd 1846. január 20-án a már megalakult, vagy alakulóban lévı 15 Tisza menti 

társulat küldöttei megalakították a Tisza-völgyi Társulatot. 

Vásárhelyi a Tisza szabályozási tervének védelme közben 1846 áprilisában elhunyt, 

így a szabályozási feladatokat Keczkés Károlyra bízták, aki – Vásárhelyihez hasonlóan – az 

egyoldalú töltésezés helyett a folyók szabályozása nézetet vallotta. 1848-ban, kilenc pontban 

határozta meg a Körösök és a Berettyó szabályozására vonatkozó alapelveit. 

„1. A folyó szabad lefolyását a folyó medrében biztosítani kell, miért is ennek 

akadályai, mint a minık fenékgátak, malmok, rosszul épült hidak stb. eltávolítandók. 

2. Minden magánérdek mellızésével oda kell törekedni, hogy a folyó lehetıleg 

völgyének legrövidebb irányában vezettessék, mert csak így lehet kilátás arra, hogy a 

folyó a vizeket képes lesz partjain belıl levezetni.  

3. A folyó ilyen célirányos vezetése remélni engedi, hogy medrét bıvítve, bizonyos 

esetekben a védtöltések kiépítését szükségtelenné teszi, minden bizonnyal azonban 

magas vízállásának s ezzel együtt kiöntéseinek tartama is gyorsabb lefolyás 

következtében megrövidül.  

4. Tekintetbe véve azonban, hogy a medrek képzıdése, különösen az elfajult folyóknál 

hosszabb idıt igényel és a kártékony kiöntések rövid idı alatt nem szüntethetık meg, a 

legtöbb esetben szükséges a meder szabályozása mellett a védtöltések kiépítése, 

miáltal az egyesült vízerı a meder képzıdésének folyamatát hathatósan elısegíti. 

5. Minthogy továbbá a védtöltések költsége azok magasságával nagyon kedvezıtlen 

arányban áll és a védtöltések magassága a közöttük lefolyásra jutó víztömegtıl függ, 

melyek magassága a lefolyás elımozdításával, tehát a folyó irányának kiigazításával 

lejjebb szállítható, szükségszerőleg a mederszabályozással a védtöltések kiépítését 

meg kell elızni, mibıl azonban bekövetkezik, hogy a mederszabályozás teljes 

befejeztével lehet csak védtöltéseket építeni. Egy folyót azonban töltésekkel kell ellátni 

anélkül, hogy folyása szabályozva lenne, annyi volna, mint a természet törvényeit 

megvetni és a legnagyobb pénzpazarlással az ellenség erejét ismeretlen fokig emelve, 

annak dühét a saját alkotások ellen irányítani. 
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6. A védtöltések egymástól való legkisebb távolsága és magassága a folyó vízlevezetı 

képességéhez képest szakaszról szakaszra megállapítandó. A számítás alapjául veendı 

a völgy legnagyobb víztömege és a meder esési viszonyai a szabályozási vonalban. 

7. Az átvágások megkezdhetık a folyó bármely pontján, tanácsos azonban azok 

munkáit az alsó szakaszon jobban siettetni, mint a felsı szakaszon. 

8. A védtöltések építése a folyó bármely pontján megkezdhetı, csak ügyelni kell, hogy 

a víz azt meg ne kerülje.  

9. Minden mellékfolyó a fıfolyó magas vize visszahatásának határáig védtöltéssel 

látandó el” (K ORBÉLY J. 1916, IHRIG D. 1973, DÓKA K. 1997). 

 

A Tisza-völgyi Társulat keretében alakult meg a XIX. század közepén a Körösi 

Vízszabályozási Társulat, osztálymérnöke BODOKY Károly lett, aki hamar mozgatórugójává 

vált a Körös–Berettyóvidék szabályozásának. Elfogadta KECZKÉS K. (1848) alapelveit, a 

másodpercenként levezetendı maximális vízhozam mennyiségét a Fekete-Körösön 200 m3-

ben, a Fehér-Körösön 310 m3-ben, a Sebes-Körösön 316 m3-ben, a Berettyón 150 m3-ben, a 

Kettıs-Körösön 500 m3-ben, a Hármas-Körösön 900 m3-ben állapította meg. BODOKY K. a 

folyók vezetése tekintetében HUSZÁR M. és KECZKÉS K. elgondolásait követte: 

1. Ajánlotta, hogy a Berettyót zárják el a Sárréttıl, Bakonszegtıl Szeghalomig 

egy új, ásott csatornán vezessék át a Sebes-Körösbe. Szalárd és Kismarja 

között a Berettyó mederszabályozása helyett, egy egyenes vonalú csatorna 

ásását szorgalmazta.  

2. A Sebes-Köröst Biharnagyharsánytól Komádiig új nyomvonalon kell vezetni, 

majd innen a Sebes-Körös Sárrétjén keresztül Szeghalomig. 

3. A Fehér-Körös békés megyei szakaszán a folyót meg kell hagyni az eredeti 

medrében és Gyulán és Békésen keresztül kell vezetni1.  

4. A Kettıs- és a Hármas-Körösön 44 átvágást tervezett, így a folyó eredeti 

hossza 265,5 km-rıl 162 km-re rövidült volna. Az átvágásokat a Kettıs-Körös 

esetében 5,68 m, a Hármas-Körösnél 7,58 m szélességben ásták ki. 

 

                                                 
1 Ezzel az elképzeléssel a nagyváradi helytartótanács nem értett egyet, Gyulaváritól Békésig egy 11,5 km hosszú, új csatorna ásását rendelte 
el. Így a Fekete-Köröst is Doboz felett a Gyula−Békési csatornába vezették le. A szabályozás kezdetén nem a Fekete-, hanem a Fehér-Köröst 
tartották a fıfolyónak. 
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A szabályozási munkák végrehajtására a Körös−Berettyóvidéken nyolc társulatot 

alapítottak (KORBÉLY J. 1916, DÓKA K. 1997, GÓG I. 2008). 

1. Arad Megyei Ármentesítı Társulat (1850) – a Fehér-Körös Arad megyébe esı 

és a Fekete-Körös Arad megyébe esı bal parti gátjainak kiépítésére. 1864-ben 

kivált belıle a Fehér-Körösi Társulat. 

2. Alsó-Fehér-Körösi Társulat (1853) – a Fekete-, Fehér-, Kettıs-Körös 

szabályozására az Arad megyei határtól Békésig terjedı szakaszra. 

3. Hosszúfoki Társulat (1852) – Kettıs-Körös jobb partján és a Sebes-Körös 

balparti torkolati szakaszán tervezett töltések megépítésére. 

4. Nagyszalontai Társulat (1854) – Fekete- és Sebes-Körösi osztályokkal alakult 

meg.  

5. Berettyó Társulat (1852) – Felsı-Berettyó és Ér osztályokkal jött létre. 1879-

ben kivált belıle az Ivánfenéki Érdekeltség. 

6. Endrıd–Túri Társulat (1869) – a Hármas-Körös bal partján. 

7. Halásztelki Társulat (1855) – Szarvas felett a Hármas-Körös balpartján. 

8. Kákafoki Gáttársulat2 (1846) – Szarvas és Szentandrás között.  

A szabályozási munkálatokat 1851-ben indították meg és nagy erıkkel zajlottak 1861-

ig. A Kettıs-Körösön Békés, Szolnok, Csongrád megye és a Kunság közerejével 45 átvágást 

hajtottak végre és elkészítették a Gyula–Békés közötti csatornát.  

Töltéseket építettek a Békés–Tarcsa közötti vonalon a Sebes-Körösig, illetve 

Gyomáig, majd az Ivánfenéki töltésig. A Fehér-Körös Arad megyei szakaszán 10 átmetszést 

bıvítettek ki. A Fekete-Köröst Doboz felett Szanazugnál vezették be a Gyula–Békési 

csatornába, Bihar és Arad megyében közel húsz átvágást készítettek el. A Sebes-Körösön 

Békés megyében 10, Bihar megyében 5 átvágást hajtottak végre. Megépítették a töltéseket a 

sárréti mocsártól Nagyváradig, majd a Hármas-Körös torkolatáig. A Berettyót elterelték a 

Sárréttıl, megépítették a Bakonszeg–Szeghalmi- és a Kismarja–Szalárdi-csatornákat is, így a 

folyó vizét Szeghalomnál a Körösbe vezették be. 

 

                                                 
2 Az Endrıd–Túri, a Halásztelki és a Kákafoki Társulat beleolvadt a Körös–Tisza–Marosi Társulatba (1881), amely a Körösök mentén 
Békéstıl Szarvason át a Tiszáig, a Tisza mentén Szentestıl a Maros torkolatáig, a Maros torkolatától Apátfalváig összefüggı töltéseket 
épített. Az 1881. évi árvíz után a miniszteri biztos ide csatolta a Kunszentmártoni, a Bökény–Mindszenti és a Mindszent–Apátfalvi 
Társulatokat. 
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5.5. A Körös–Berettyó vízrendszer szabályozásának tökéletesítése külföldi szakértıkkel, 

a gyulai Folyammérnöki Hivatal terve 

 

Az 1860-as évtized száraz idıjárását csapadékosabb évtized váltotta fel, amelynek 

hatására az árvizek magassága évrıl-évre növekedett, vagy átcsapott a gátakon, vagy 

átszakította. A kormány az 1879. évi szegedi árvízkatasztrófa után külföldi szakértıket kért 

fel a Tisza és a Körösök vízlefolyási viszonyainak tanulmányozására, a végrehajtandó 

munkálatok megjelölésére.  

A bizottság kijelentette, hogy a Körös–Berettyóvidék ártere a Tisza-völgy legmélyebb 

részén fekszik, így a szabályozás elıtt az árvizek levonulása itt volt a legkedvezıtlenebb. 

Helyeselték azt a törekvést, hogy a Tisza áradása elıtt vezessék le a Körösök árhullámait. 

Javaslatot tettek egy zsilip megépítésére a Hortobágy csatorna torkolatára. A külföldi 

szakemberek elsısorban a töltések egymástól való nem megfelelı távolságában látták az 

árvízszintek emelkedésének az okát. Úgy találták, hogy a Hármas-Körösön az átmetszések 

lassan fejlıdnek a kis vízsebesség és az altalaj kötöttsége miatt.  

1879-ben a gyulai Folyammérnöki Hivatal a részletes felvételek alapján elkészítette a 

szabályozási tervet. Célul tőzték ki, hogy a Tisza áradása elıtt vezessék le a Körösök árvizeit. 

Mérések és számítások alapján újra megállapították a folyók másodpercenkénti maximális 

vízmennyiségét, a Fekete-Körösön 422 m3-ben Fehér-Körösön 351 m3-ben, a Sebes-Körösön 

390 m3-ben, a Berettyón 113 m3-ben, a Kettıs-Körösön 300 m3-ben, a Hármas-Körösön 1000 

m3-ben (KORBÉLY J. 1916, DÓKA K. 1997). 

A 4. táblázatban röviden ismertetem a négy (Huszár M., Keczkés K., Bodoky K. és a 

Folyammérnöki Hivatal) szabályozási terv fontosabb pontjait. 
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4. táblázat: A szabályozási tervek csomópontjai. 

 
Huszár Mátyás Keczkés Károly Bodoky Károly Folyammérnöki 

Hivatal 

év 1823 1848 1855 1879 

célok 

1. az árvíz gyors 
levezetése  
2. a meder 
szabályozása által a 
vízszint leszállítása  

1. egyoldalú töltésezés 
helyett a folyók 
szabályozása 

1. a folyókat nemcsak 
töltésezni, hanem 
szabályozni is kell 

1. Tisza áradása elıtt 
vezessék le a Körösök 
árvizeit 
2. Hortobágy csatorna 
torkolatára zsilip építése 

alapelvek 

1. a lefolyási 
akadályok 
eltávolítása és a 
folyómedrek 
kitisztítása 
2. mellékágak 
elzárása 
3. hidak kiszélesítése 
4. feliszapolódott 
torkolatok kibıvítése 
5. az épülı 
csatornákat a kijelölt 
terület legmélyebb 
részén ássák ki 
6. a védtöltések 
szilárd anyagból, a 
medertıl megfelelı 
távolságban 
épüljenek 

1. szabad lefolyás 
biztosítása, az akadályok 
eltávolítása 
2. a folyót völgyének 
legrövidebb vonalán kell 
vezetni 
3. helyenként a 
mederbıvítés miatt nem 
szükséges töltések 
építése 
4. töltések építése, ha az 
eredeti meder nem tudja 
a vizeket levezetni 
5. mederszabályozás a 
töltésépítés elıtt 
szükséges 
6. a töltések egymástól 
való távolságát és 
magasságát a víztömeg 
és lefolyási sebesség 
alapján kell 
meghatározni 
7. átvágások egyszerre 
történjenek, ha ez nem 
lehetséges, akkor alulról 
felfelé haladva 
8. a védtöltések a 
szabályozott meder 
mellett olyan pontokon 
épüljenek, ahol a víz 
nem tudja megkerülni 
9. a mellékfolyók 
visszatöltésezése olyan 
távolságban történjen, 
ahol érezhetı a 
visszaduzzasztás 

1. elfogadta Keczkés K. 
alapelveit 
2. a folyók vezetését 
illetıen Huszár és 
Keczkés elgondolásait 
követte 
3. az átvágásokkal 
levágott egykori 
kanyarokat nem szabad 
addig eltölteni, míg az 
átmetszések rendesen ki 
nem fejlıdnek 

 

maximális 
vízhozam 

Nem történt ilyen 
irányú számítás. 

Fekete-Körös 142 m3/s 
Fehér-Körös 221 m3/s 
Sebes-Körös 221 m3/s 
Berettyó 110 m3/s 
 

Fekete-Körös 200 m3/s 
Fehér-Körös 310 m3/s 
Sebes-Körös 316 m3/s 
Berettyó 150 m3/s 
Kettıs-Körös 500 m3/s 
Hármas-Körös 900 m3/s 

Fekete-Körös 422 m3/s 
Fehér-Körös 351 m3/s 
Sebes-Körös 390 m3/s 
Berettyó 113 m3/s 
Kettıs-Körös 650 m3/s 
Hármas-Körös 1000 m3/s 



 46 

eredmény 

– 68 darab 1:36 000 
ma.-ú térkép 
– ártéri kimutatás 
községsoros 
változatban 
(700 e ha árterület 
365 községének és 
pusztájának 
elöntésérıl) 

 1. Berettyó a Sárrétrıl 
való elterelése 
2. Szalárd és Kismarja 
között új csatorna a 
kanyargós Berettyó meder 
helyett 
3. Sebes-Körös 
Biharnagyharsánytól új 
nyomvonalon Komádiig, 
majd a Sárréten keresztül  
4. Gyula–Békési 
nagycsatorna  
5. Fekete-Körös szanazugi 
bevezetése a Gyula–
Békési nagycsatornába 
6. töltések építése 
Nagyváradtól a sárréti 
mocsárig és onnan a 
Hármas-Körös torkolatáig 

A hullámtér szélessége:  
Fehér-Körös 100 m 
Fekete-Körös 100–120 m 
Sebes-Körös 125, 160, 
300 m 
Kettıs-Körös 300 m 
Hármas-Körös 600 m 
Berettyó 120 m 
 
A folyók hossza: 
Fehér-Körös 79 km 
Fekete-Körös 74 km 
Sebes-Körös 86 km 
Kettıs-Körös 37 km 
Hármas-Körös 92 km 
Berettyó 91 km 

Irodalmi adatok alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

 

5.6. A szabályozások pozitív hatásai 

 

IHRIG D. (1973) szerint a Tisza-völgy legsikerültebb alkotása a Körösök és a Berettyó 

közép- és nagyvízi szabályozása. A szabályozás legfontosabb céljául a vizek gyorsabb 

levezetését, az árvíz idıtartamának megrövidítését, illetve a lakosság számára mezıgazdasági 

területek nyerését tőzték ki.  

A Tisza- és Körös-szabályozás közötti egyik fontos különbség, hogy míg az elıbbinél 

nem, az utóbbinál egységes volt a mőszaki irányítás. A másik különbség, hogy sehol nem 

építettek annyi új medret (5. táblázat), mint a Körös–Berettyóvidéken: a Sárrét 

mocsárvilágában elveszı vízfolyások helyén új folyóhálózatot kellett kialakítani. A 

folyómedrek vagy a folyó önerejébıl, vagy mesterséges segítséggel, az átmetszéseken is 

kialakultak. A vizek levonulását figyelve megállapítható, hogy az árvizek szintje a 

szabályozás után a felsı szakaszokon csökkent, az alsó szakaszokon emelkedett, az 

árhullámok levonulása idıben felgyorsult, a tetızı vízállások egyre nagyobb szintet értek és 

érnek el a szők hullámtéri begátolás miatt. A szabályozás jelentıs eredménye, hogy az árvizek 

tetızése Csongrádnál megelızi a tavaszi tiszai árhullámok odaérkezését. 
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5. táblázat: A Körös–Berettyóvidék folyóinak jellemzı adatai. 

Folyó Átvágások 
száma 

Szabályozás 
elıtti hossz 

(km) 

Szabályozás 
utáni hossz 

(km) 

Csökkenés 
mértéke 

(%) 

Hullámtér 
szélessége  

(m) 
Fehér-Körös 66 118 79 33 100 
Fekete-Körös 59 136 74 46 100–120 

Sebes-Körös 23 162 86  47 125–160–
300 

Kettıs-Körös 15 84 37 56 300 
Hármas-Körös 39 234 92 61 600 
Berettyó 46 269 91 65 120 

Összesen 248 1003 459   

Forrás: BOGDÁNFY Ö. 1925, LÁSZLÓFFY-BİHM W. 1932. 

 RÉTHLY A. (1936), RÓNA ZS. (1936), KOFLANOVITS E. (1977) és SZÁSZ G. (1992) 

kutatási eredményei azt tanúsítják, a folyószabályozások nem gyakoroltak bizonyítható hatást 

az Alföld csapadékviszonyaira sem a mennyiségi, sem az idıbeli eloszlás tekintetében. 

 

5.6.1. A népességszám alakulása 

 

A szabályozások nagyon fontos, jelentıs hatást gyakoroltak az egészségügy területére 

is. A XIX. századig csaknem minden Magyarországról készült külföldi feljegyzés megemlíti a 

hazánkban pusztító maláriát, amely folyamatosan megtizedelte a lakosságot. Az árvízi 

elöntések után – akár 5–6 hónapon keresztül is eltarthatott a folyamatos vízborítás – a 

visszamaradt mocsarak a betegségek csíráinak melegágyaként, számos fertızı betegség 

kiindulópontjaként szolgáltak. 

Az ármentesítések következtében mintegy 15,5 ezer km2-nyi területet ármentesítettek, 

így hatalmas területek váltak használhatóvá a mezıgazdaság számára, azt is mondhatjuk, 

beköltözött az élet az Alföldre. A Tisza és mellékfolyóinak szabályozásával így az Alföld a 

termékenység jelképe, a virágzó alföldi mezıgazdaság szimbóluma lett (SOMOGYI S. 2000). 

Az emberek táplálkozása a korábbi lehetıségekkel szemben egyre megbízhatóbbá vált 

mennyiségi és minıségi szempontból is. A természeti környezet élhetıbbé tételével a 

társadalom mentális viszonyai is megváltoztak, amely egyfajta biztonságérzetben jelentkezett. 

A 6–7. táblázatokból jól nyomon követhetı, hogy az általunk vizsgált területen a 

lakosság száma milyen jelentıs mértékben növekedett az árvízmentesített területeken. 

Kiindulási évnek 1785-öt választottuk, mivel Magyarországon elıször 1784–1787 között 

történt meg a lakosság teljes körére vonatkozó népszámlálás (DÁNYI D. – DÁVID Z. 1960). 

1785-ben Békés megye lélekszáma mintegy 63 ezer fı volt, legnépesebb települései 
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sorrendben Csaba, Gyula, Békés, Szarvas, Mezıberény és Gyoma. A Jász-Kun kerületben a 

népesség csak közel 14 ezer fıt tett ki. Települései közül Mezıtúr Békéshez, Kunszentmárton 

Gyomához hasonló lakosságszámot mutatott. 

Békés megye lakossága 1785–1828 között csaknem kétszeresére duzzadt (6. táblázat). 

Átlagon felüli növekedés mutatható ki Csaba, Endrıd, Szentandrás és Vésztı esetében. A 

Jász-Kun kerületrıl erre az idıszakra adathiány miatt nem lehet pontosabb következtetéseket 

levonni. 

Az 1850-es évektıl kezdve, a folyószabályozások intenzívebbé válása miatt a 

népességszám tovább emelkedett. A XVIII. század végére 1785-höz képest a lélekszám egyes 

településeken megháromszorozódott Békés megyében pl. Békés, Csaba, Gyoma, Szarvas, 

Szentandrás esetében. Ez a tendencia a Jász-Kun kerületre is igaz, de a lakosságszám 

Dévaványa esetében több mint a négyszeresére emelkedett. 

6. táblázat: Békés megye lakossága 1785–1910 között. 

Település 
neve 

1785/fı 1828/fı 1851/fı 1870/fı 1890/fı 1910/fı 

Békés 7 803 14 682 16 135 22 547 25 087 26 860 
Csaba 10 224 22 143 22 223 30 022 34 243 42 146 
Doboz 983 1 714 2 019 3 429 4 911 6 877 
Endrıd 2 712 5 610 6 065 8 714 10 898 13 505 
Füzesgyarmat 2 313 3 986 4 501 5 735 7 829 9 836 

Gyoma 3 255 5 241 5 602 9 907 10 867 11 688 

Gyula 8 385 13 751 16 000 18 495 19 991 23 911 
Gyulavári 908 1 948 1 940 2 845 2 994 3 526 
Kétegyháza 2 284 3 163 4 843 3 354 3 766 4 374 
Körösladány 1 823 3 358 3 908 6 244 7 122 7 579 
Köröstarcsa 1 768 3 098 3 394 4 665 5 396 5 641 
Mezıberény 4 365 7 881 7 850 10 915 12 469 13 274 
Öcsöd 2 622 4 311 4 541 6 348 7 875 8 003 
Szarvas 7 656 14 131 16 452 22 446 24 393 25 863 
Szeghalom 2 766 5 479 5 606 7 255 8 952 9 711 
Szentandrás 1 887 3 740 4 152 6 083 6 775 7 133 
Vésztı 1 544 3 286 4 020 6 357 7 577 8 910 

Összesen 63 298 117 522 129 251 175 361 201 145 228 837 

Forrás: DÓKA K. 2006. 

1785–1910 között eltelt 125 év alatt minden település népessége a többszörösére nıtt, 

Békés megye és a Jász-Kun kerület (késıbb Jász–Nagykun–Szolnok megye) is összességében 

megnégyszerezıdött (7. táblázat). 
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7. táblázat: Jász-Kun kerület, majd Jász–Nagykun–Szolnok megye  
lakossága 1785–1910 között. 

Település neve 1785/fı 1828/fı 1851/fı 1870/fı 1890/fı 1910/fı 

Dévaványa 2 188 4 828 7 770 10 165 12 154 13 499 

Kunszentmárton 3 026 n. a. n. a. 9 409 9 754 10 404 
Mezıtúr 7 964 15 736 16 150 20 447 23 757 25 800 
Szelevény 634 466 n. a. 1 460 2 367 3 132 

Összesen 13 812   41 481 48 032 52 835 

Forrás: DÓKA K. 2006. 

 

5.6.2. Mezıgazdaságilag mővelhetı területek nagyságának változása 

 

A lakosságszám növekedése a mezıgazdaság lehetıségeit is megváltoztatta. Békés 

megyében, 1853-ban a szántó mővelési ág képviseltette magát a legnagyobb arányban. 

Kiugróan magas a rétek aránya Gyulavári, Füzesgyarmat, Körösladány, Köröstarcsa, 

Szeghalom településeken. Százalékos arányban a legtöbb legelıvel Mezıberény, Öcsöd és 

Gyoma rendelkezett. A szılı és a nádas szerepe (8. táblázat) gyakorlatilag elhanyagolhatónak 

tekinthetı.  

8. táblázat: Mővelési ágak százalékos megoszlása Békés megyében 1853-ban. 

Település 
neve szántó kert rét szılı legelı erdı nádas 

nem 
mővelt 

Békés 74,88 – 6,42 1,36 10,10 2,19 0,17 4,88 
Csaba 87,39 – 0,89 0,84 5,06 – – 5,82 
Doboz 59,99 – 4,67 0,90 5,71 20,92 – 7,81 
Endrıd 59,24 – 9,90 1,54 22,78 – – 6,54 
Füzesgyarmat 16,03 – 23,42 0,82 16,70 – 11,15 31,88 

Gyoma 45,56 – 11,93 0,81 35,63 – – 6,07 
Gyula 65,04 – 4,07 2,46 20,23 0,84 0,96 6,40 
Gyulavári 19,92 – 30,25 1,14 13,57 26,86 1,31 6,95 
Kétegyháza 66,64 – 6,91 0,29 17,36 0,43 0,52 7,85 
Körösladány 55,55 – 14,41 1,22 17,94 3,76 0,30 6,82 
Köröstarcsa 61,30 – 16,71 1,51 12,36 – – 8,12 
Mezıberény 45,99 – 6,94 1,76 39,74 0,10 – 5,74 
Öcsöd 40,77 – 10,36 0,38 48,49 – – – 
Szarvas 70,46 – 3,62 1,51 19,09 – – 5,32 
Szeghalom 46,28 – 23,71 1,02 20,98 0,64 4,00 3,37 
Szentandrás 67,78 – 14,46 1,38 8,88 – – 7,50 
Vésztı 48,78 – 8,52 1,17 23,15 0,69 7,40 10,29 

Átlag 54,80  11,60 1,18 19,87 3,32 1,52 7,73 

Forrás: DÓKA K. 2006. 
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 1895-re a mővelési ágak százalékos megoszlása kissé átrendezıdött (9. táblázat). A 

kert, amely korábban nem volt jellemzı, a szántóterületek rovására jelent meg. A rét aránya 

1853-hoz képest néhány településen drasztikusan visszaesett, akár 50%-kal is, pl. Csaba, 

Füzesgyarmat, Gyulavári, Vésztı esetében. Gyoma, Köröstarcsa, Kétegyháza példája az 

ellenkezıjét, a növekedést mutatja. A legelıterületek aránya Gyoma, Mezıberény és Öcsöd 

tekintetében 1853-hoz képest nagymértékő csökkenést szenvedett, mintegy harmadára, 

negyedére esett vissza. 

9. táblázat: Mővelési ágak százalékos megoszlása Békés megyében 1895-ben. 

Település neve szántó kert rét szılı legelı erdı nádas 
nem 

mővelt 
Békés 71,79 0,33 5,70 1,40 11,55 2,74 0,26 6,23 
Csaba 86,74 0,74 0,44 0,86 5,61 0,15 0,01 5,45 
Doboz 59,66 0,66 2,03 0,92 7,61 19,19 0,01 9,92 
Endrıd 59,12 0,19 8,02 1,19 24,68 0,05 – 6,75 
Füzesgyarmat 56,98 0,39 10,33 0,26 24,91 0,46 2,62 4,05 

Gyoma 61,64 0,43 19,00 0,94 10,82 0,03 0,30 6,84 

Gyula 63,24 0,75 3,55 2,28 21,12 1,57 1,21 6,28 
Gyulavári 39,52 0,96 13,26 1,26 14,58 23,32 0,43 6,67 
Kétegyháza 69,55 0,59 7,15 0,33 16,91 0,69 0,23 4,55 
Körösladány 57,72 0,60 13,88 1,08 15,99 4,15 0,78 5,80 
Köröstarcsa 62,65 0,26 18,61 1,45 11,16 0,09 – 5,78 
Mezıberény 73,52 0,79 6,16 2,76 9,96 0,33 – 6,48 
Öcsöd 67,25 0,29 12,68 0,25 11,48 – – 8,05 
Szarvas 69,65 0,96 6,16 1,12 15,52 0,52 0,26 5,81 
Szeghalom 53,28 0,53 17,03 0,84 19,18 0,72 2,41 6,01 
Szentandrás 69,76 0,38 10,18 1,17 11,81 0,02 – 6,01 
Vésztı 55,39 0,35 3,20 1,17 27,35 1,08 5,19 6,27 

Átlag 63,38 0,54 9,25 1,13 15,3 3,24 0,81 6,29 

Forrás: DÓKA K. 2006. 

Heves–Külsı–Szolnok megyében 1853-ban a szántó és a legelı jelent meg a 

legnagyobb arányban a mővelési ágak között (10. táblázat). Kiugróan magas a rétek aránya 

Szelevény és Dévaványa településeken. A szılı és az erdı részaránya Békés megyéhez 

hasonlóan itt is elhanyagolható. 
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10. táblázat: Mővelési ágak százalékos megoszlása Heves–Külsı–Szolnok megyében  
1853-ban. 

Település neve szántó kert rét szılı legelı erdı nádas 
nem 

mővelt 
Dévaványa 24,94 – 12,15 0,31 42,70 – 15,95 3,95 

Kunszentmárton 52,93 – 10,83 0,97 26,70 0,99 – 7,58 

Mezıtúr 54,88 – 6,86 0,79 32,52 – – 4,95 
Szelevény 50,54 – 22,70 0,93 20,09 – 0,88 4,86 

Átlag 45,82  13,14 0,75 30,5   5,34 

Forrás: DÓKA K. 2006. 

 1895-re a mővelési ágak körében már a kertek aránya is a vizsgálat tárgyát képezte 

Jász–Nagykun–Szolnok megyében (11. táblázat). Megfigyelhetı a szántók arányának 

növekedése a rétek és a legelık arányának kárára. 

11. táblázat: Mővelési ágak százalékos megoszlása Jász–Nagykun–Szolnok megyében  
1895-ben. 

Település neve szántó kert rét szılı legelı erdı nádas nem 
mővelt 

Dévaványa 51,00 0,41 7,45 0,54 36,23 0,06 0,37 3,94 

Kunszentmárton 69,09 1,04 9,06 0,19 13,88 0,36 – 6,39 
Mezıtúr 61,96 0,29 11,09 0,70 19,17 0,04 – 6,75 
Szelevény 55,02 0,12 22,62 0,95 14,95 0,15 0,46 5,73 

Átlag 59,27 0,47 12,56 0,6 21,06 0,15  5,70 

Forrás: DÓKA K. 2006. 

 A folyószabályozások és az ármentesítések egyik legfontosabb eredménye, hogy a 

mezıgazdálkodás kapitalizálódásával az Alföldön nagyságrendekkel megnövekedett a 

földmővelés által hasznosítható területek kiterjedése, amelynek következtében a gazdálkodás 

addigi rendszere jelentıs mértékben átalakult. Az 1863. évi országos aszály a korábban 

jelentıs legeltetı állattartást katasztrofálisan érintette, így felgyorsult a legelık feltörésének és 

a szántóföldek térhódításának folyamata. A természeti adottságok és a gazdasági feltételek a 

gabonatermesztés elıretörését vetítették elıre, így az egykori árterületek az ország éléstárává 

válhattak. A vidék közlekedési hálózatának kiépítése elıtt nem képeztek akadályt a vízrajzi 

viszonyok, ezáltal az Alföld mezıgazdasági terményei az európai piacokra is eljuthattak. Az 

árvízmentesítés után megnövekedett népesség területileg is átrendezıdött, a mezıvárosokból, 

nagy kiterjedéső falvakból kirajzott a népesség, és a tanyásodás újabb hulláma indult el. 
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5.7. A szabályozások negatív következményei 

 

A szabályozások számos negatív következménnyel jártak, mint pl. a belvizesedés, a 

szikesedés, a halhiány.  

A belvíz fogalom kialakulása a XIX. század második felére tehetı, de akkoriban nem 

mindenki nevezte belvíznek. A védtöltések megépítésével a kis lejtéső terület vizei már nem 

találtak természetes lefolyást, s a mentesített területen győltek össze. PÁLFAI I. (1994, 2001) 

szerint minden feneklı, vagy fölfakadó, egyes földterületeket idıszakosan elborító kártékony 

vizeket nevezzük belvizeknek. Az ilyen típusú vizek általában a sík területek sajátos 

hidrológiai jelenségei. Hazánkban belvizes problémákkal – a mezıgazdaságban súlyos 

károkat okozva – elsısorban az Alföld küszködik. A Körös–Berettyóvidéken PÁLFAI I. (1994) 

kutatásai alapján számos belvízzel veszélyeztetett terület található, mint a Szeghalmi-, a 

Berettyó–Sebes-Körös közi-, az Örvény–abádi-, a Hortobágy–Berettyó jobb parti-, a 

Túrkeve–Mezıtúri-, Gyomai-, Holt-Sebes-körösi-, Kettıs-Körös jobb parti-, Hosszú-foki-, a 

Fehér–Fekete-Körös közi-, Élıvíz-csatornai belvízrendszerek. A megépített töltések védik az 

ármentesített területet az elöntéstıl, de megakadályozzák a gátak mögött fellépı vizek 

levezetését, folyóba kerülését a rossz beszivárgású területeken. Így a belvizesedés mondhatni 

szinte törvényszerően lép fel.  

Az ármentesített területek egy része az elsı néhány évben bıséges termést hozott, de 

késıbb szikesedni kezdtek (GULYÁS K. 2000). Ezek a szikes területek korábban az állandó 

vízborítás miatt nem voltak ismertek. Az ármentesítés után az erısebb párolgás hatására a 

talajban lévı sók felfelé vándoroltak, a felszín közelében felhalmozódtak, így a talaj 

termıképessége jelentısen visszaesett. Ezek a területek szántóföldként alig hasznosíthatók, 

túlnyomó részük jelenleg is legelı.  

A történetírók gyakran idézik a középkorban itt megfordult egyik utazó beszámolóját, 

aki szerint akkoriban a Tisza kétharmada víz, egyharmada hal volt. A hatalmas kiterjedéső, 

sekély viző ívóhelyek felszámolása a Tisza és mellékfolyói halállományának erıteljes 

csökkenését eredményezte, ezzel együtt a táj korábbi természetes növényzete lassacskán a 

hullámterekre szorult vissza. 

A XIX. századi vízrendezések az alföldi táj egyes környezeti elemeiben is átalakulást 

indítottak el, megváltozott a földfelszín, a helyi éghajlat, a természetes növény- és talajtakaró 

is. Ezek a változások értelemszerően az élılények ökológiai feltételeire is kihatottak. MENDÖL 

T. (1932) véleménye alapján a társadalom környezet-átalakítása megszüntette az ártér és az 

ármentes térszín közötti különbségeket, az egész vidéket egyetlen hatalmas ármentes területté 
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alakítva át. SZÁSZ G. (1992) számításai szerint korábban az áradások a termelésbıl évente 1–2 

millió hektárnyi területet foglaltak el, ezáltal a térségben a mezıgazdaságilag biztonságosan 

mővelhetı területek nagysága alig érte el a 30%-ot. 

A végrehajtott természetátalakító munkálatok megítélésében korunkban felvetıdött 

nézetkülönbségek okára ORLÓCI I. (1991) mutatott rá, miszerint „nem a vízföldrajzi 

adottságok változtak meg, hanem a társadalom vízzel kapcsolatos igényeiben és 

technológiáiban következett be érdemi, esetenként minıségi változás. Az ártéri gazdálkodás 

rendszerében az árvíz a természet nagy ajándéka volt, az árutermelésre való áttérésben nem 

vállalható természeti kockázattá vált”. 
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6. A folyószabályozások jogi hátterének megteremtése 

6.1. A hazai vízügy elsı lépései 

 

Magyarországon, a sajátos földrajzi és vízrajzi adottságok miatt, a vízi munkálatok 

(töltésépítés, szabályozás stb.), a vízügyi igazgatás (vízi társulatok) és a vízjog is hosszú 

múltra tekintenek vissza. A legrégebbi feljegyzések a végeláthatatlan mocsárvilágról a 

rómaiak idejébıl származnak. A Dunántúl északkeleti részén mederszabályozási, lecsapolási 

munkákat végeztek, amely a telepítések egyik feltétele volt. A fontosabb és értékesebb 

településeik védelmére árvédelmi gátakat építettek. 

A IX. században hazánk területét az erdıségek és a víz uralták, így a magyarság a 

magas ártereken és dombos vidékeken telepedett le. A honfoglalást követı idıkben az 

alacsony lakosságszám miatt bıven álltak rendelkezésre szabad földterületek, így nem volt 

szükség a vizek kártételei elleni védekezésre.  

Az Árpád-házi királyok alatt a vízi munkálatok az erıd- és várároképítésben merültek 

ki. Hazánkban már a XIV–XV. században folyt árvédekezés, de ezek csak az egyes 

községeket védı, helyi jelentıségő gátak, védtöltések voltak. Ez a tevékenység azonban nem 

volt tervszerő. Az országgyőléseken számos alkalommal kerültek terítékre árvédelmi és 

vízszabályozási ügyek, illetve vízkárokból származó gátperek.  

A XVI. század kezdetérıl, 1514-bıl, Werbıczy Tripartitum-ából származnak a 

legrégibb vízzel kapcsolatos magyar jogelvek. E rendelkezés szerint a vizek, a folyók, 

halastavak, a vízfolyások, a malmok a birtokok tartozékainak tekintendık. Szabályozta a víz 

által elszakított földterületek tulajdonjogát is, amelyre a hazai folyók állapotából eredı perek 

sokasága miatt volt szükség (FILOTÁS I. 1995). Ezen a pár elven kívül a Hármaskönyv többé 

nem szólt a vizekrıl. A százötven éves török uralom alatt a hadszíntér környékén vízi 

munkálatok csak a katonai építményekkel kapcsolatban fordultak elı, helyenként még az 

elmocsarasítástól sem riadtak vissza (pl. Szigetvár). 

XVII. században találkozhatunk elıször konkrétan a Tisza-völgyben történı vízi 

munkálatokkal. II. Mátyás az 1613. évi XXVII. törvénycikkében3 (továbbiakban tc.) a Tisza 

és más folyók mellett töltések építését írta elı az érintett vármegyéknek, hogy a folyók 

kiöntéseivel szemben így védjék meg különbözı javaikat.  

A XVIII. század elejére az ország közepén terjeszkedı mocsárvilág egyre nagyobbá vált, 

ezért tervek születtek a Tisza-völgy rendezésére. Mária Terézia idején céltudatos, fıként helyi 

                                                 
3 1613. évi XXVII. törvénycikk hogy a Tisza és más folyók kiöntése ellen töltéseket készítsenek. 
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jelentıségő vízi munkálatok zajlottak. Az 1751. évi XIV. tc.4-ben a káros malmok 

megszüntetésérıl rendelkezett az uralkodó. A vizek gyorsabb lefolyását akadályozó malmokat 

lebontásra ítélte. Az új malmokhoz külön medret ásva, a folyóvíz egy része elterelhetıvé vált, 

de csak olyan módon, hogy az elvezetés ne okozzon áradást. A megyei hatóságok feladatává 

tette a folyók minden hulladék fától való folyamatos tisztán tartását. 

 

6.2. A folyószabályozásokat megelızı fontosabb törvények 

 

I. Ferenc 1807. évi XVII. tc.5-e a folyók ártalmas áradásai ellen vízmővek építését 

határozta meg az érdekeltek saját költségén, a többség beleegyezésével. Így teremtette meg a 

vízügyi társulatok mőködésének jogi alapjait (FEJÉR L. – KOLTAY J. 1992).  

1815-ben alakult meg az Országos Építési Igazgatóság (OÉI), amelynek feladata a 

szabályozásra kerülı folyók felvétele és vízrajzi tanulmányozása lett. A szervezet elsı 

vezetıje Huszár Mátyás volt. Az 1816. évi nagy árvíz miatt a térképezés a Körös–

Berettyóvidéken indult meg. Az 1818–1820 közötti felvételek alapján készítette el Huszár 

Mátyás a Körösök szabályozási tervét. 1823-tól az OÉI vezetıje Vásárhelyi Pál lett.  

V. Ferdinánd 1836. évi XXXVI. tc.6 segítségével az 1807. évi XVII. tc. könnyebben 

végrehajthatóvá vált, mert az uralkodó kötelezte mindazokat a töltések és a gátak építésében 

való anyagi részvételre, akik e munkálatok által valamiféle haszonhoz jutottak.  

A vizekrıl és a csatornákról szóló 1840. évi X. tc.7 megtiltotta a vizek természetes 

lefolyását olyan módon, hogy ebbıl bármely földbirtokosnak kára származzon (1. alapelv). A 

hatóság engedélye nélkül nem készíthetık újabb vízi munkálatok (2. alapelv). A többség 

szava dönt abban az esetben, ha a vizeket szabályozni, vagy leereszteni szeretnék (3. alapelv). 

A folyószabályozás megkönnyítésére a császár elrendelte, amennyiben a szabályozás, vagy az 

átmetszések miatt a folyó ágya megváltozik, azok a földbirtokosok, akiknek a birtokára a vízi 

munkálatok miatt szükség van, feltétlenül kártalanítva legyenek (4. alapelv). A vizek partja 

mellett nem engedte a legeltetést (5. alapelv). A törvény a folyóvizek és a csatornák medrét 

fenyegetı meredek hegyoldalakon lévı erdık gyökeres kipusztítását is megakadályozta (6. 

alapelv). A vizeket szeméttel, trágyával, földdel sem lehetett megfertızni (7. alapelv). 

Megtiltotta a partok és a töltések rongálását (8. alapelv). 

                                                 
4 1751. évi XIV. törvénycikk az országban közönségre nézve káros malmok megszüntetésérıl. 
5 1807. évi XVII. törvénycikk a magánosok költségén létesítendı vízmővekrıl. 
6 1836. évi XXXVI. törvénycikk az egyesek költségein készítendı vízi munkálatoknak elımozdításáról.  
7 1840. évi X. törvénycikk vizekrıl és csatornákról. 
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Széchenyi a Tisza-völgy szabályozása érdekében tervezett munkálatok végrehajtására 

a legcélravezetıbb szervezeti formának az egyéni és közösségi érdekek egybehangolásán 

alapuló társulatot találta. A Tisza-völgyi Társulat 1846. január 19-én alakult meg 8 osztállyal, 

amely a helyi társulatok mőködését hangolta össze; akik kötelezték magukat az ármentesítés 

és lecsapolás költségeinek viselésére. Ezzel befejezıdtek az önálló, egymástól független, 

összehangolatlan védekezések, lehetıvé vált a Tisza-vidék egységes szempontok szerinti 

árvízmentesítése (FEJÉR L. – KOLTAY J. 1992). A társulat 1 253 415 kataszteri hold árteret 

képviselt. Miután Széchenyi pénzt teremtett, azonnal megkezdték a védıgátak építését.  

 

6.3. A XIX. század meghatározó törvényei: a társulati (1871. évi XXXIX.), a tiszai (1884. 

évi XIV.) és a vízjogi törvény (1885. évi XXIII.) 

 

Az 1848−49-es forradalom és szabadságharc megállította az 1846-ban elkezdett 

munkálatokat a Tisza-völgyben, de a Bach-kormány 1850-ben újraindította a Széchenyi által 

meghirdetett vezérelveket elfogadva: a mederszabályozási költségek az államkincstárt, az 

ármentesítı munkálatok az érdekelteket terhelték. A munka felügyeletét egy központi 

bizottság, a kivitelezést 6 osztálymérnöki hivatal végezte. A tervszerő építkezés a Tisza 

mentén folyó munkálatokkal együtt megindult a Körös−Berettyóvidéken is. Jelentıs 

problémát jelentettek az 1853. és 1855. évi tiszai árvizek, mert számos helyen tönkretették az 

alig elkészült töltéseket, ezáltal rendkívül nagy kárt okoztak a társulatoknak. 

A Tisza-völgyben 1850-ben az árvédelmi töltések hossza 776 km, míg 1870-ben 2410 

km volt. A Duna és a Tisza együttesen mintegy 3371 ezer kataszteri hold árterületet zárt el az 

árvizek elıl. 1867-ig a Tiszán 110 átvágást végeztek el, így a folyó 484,9 km-rel rövidült meg 

(BABOS Z. – MAYER L. 1939). 

Az 1871. évi XXXIX. tc.8 kimondta, hogy minden folyó és vizek mellett fekvı 

vízmentes magaslat által határolt, egy egészet képezı ártér, vagy valamely sziget 

birtokosainak joga van ármentesítı társulatot alakítani. A szabályozás sem a szemben lévı, 

sem a felsı, sem az alsó birtokosnak nem okozhat károkat, illetve csak akkor hajtható végre, 

ha azt az illetékes hatóság jóváhagyta. Továbbá kötelezıen elıírta, hogy a társulati 

védıtöltéseket és mőtárgyakat állandóan szükséges ellenırizni, a felügyeleti hatóságnak 

évente legalább kétszer felülvizsgálatot kellett tartania.  

                                                 
8 1871. évi XXXIX. törvénycikk a vízszabályozási társulatokról. 
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A gátrendırségrıl szóló 1871. évi XL. tc.9 védelem alá helyezte mindazon gátakat 

(töltések), gátrészeket, vagy egész gátrendszereket, a gátakhoz tartozó vízlecsapoló árkokat, 

zsilipeket, faültetvényeket, padkákat, amelyek egyes veszélyeztetett vidékek, vagy községi 

határoknak árvíz elleni védelmére az illetékes hatóság által helybenhagyott terv szerint 

készültek. Rendelkezett továbbá arról is, hogy a társulatoknak mindenkor kötelessége a 

védgátakon, s az ehhez tartozó védmőveken minden tapasztalt hiányt kiigazíttatni, különösen 

árvíz után szükséges a gátakat megfelelı állapotba hozni. Elıírta azt is, hogy a gátak mentén 

meghatározott távolságon belül legalább egy gátırt kellett foglalkoztatni és ugyanannyi 

gátırházat megépíteni. Kötelezte a társulatokat egy részletes gátvédelmi szabályzat 

kidolgozására, amelyet az illetékes hatóság hagyott jóvá. 

1875-ben az összes vízügyi vonatkozású kérdést a Közmunka és Közlekedésügyi 

Minisztérium Vízépítési Osztályához utalták. 1878-ban újjáalakult a szabadságharc után 

feloszlatott Tisza-völgyi Társulat. A csapadékban gazdag 1870-es évtized gátszakadásokkal 

járt a Tisza-völgyében (1876, 1879, 1881).  

1879. évi XXXIV. tc.10 az 1871. évi vízszabályozási társulatokról szóló XXXIX. tc.-et 

módosította és egészítette ki. Rendelkezett az ártéri járulékok megfizetésérıl és a kölcsönök 

felvételérıl, de kiterjesztette védelmét a magánöblözetek töltéseire is. 

Az 1879. évi XXXV. tc.11 a Tisza és mellékfolyói mentén alakult vízszabályozó és 

ármentesítı társulatoknak adandó állami elılegekrıl foglalt állást. A társulatok egy része 

nyolcmillió osztrák forint segítségével az 1879. évi árvízvédelem céljából felvett tartozásaikat 

tudta visszafizetni.  

Az 1870–1880 között született törvények (1871. évi XXXIX., 1871. évi XL., 1879. évi 

XXXIV., 1879. évi XXXV.) fıként a vízszabályozási társulatok igazgatására és a Közmunka- 

és Közlekedési Minisztérium jogkörének rögzítésére vonatkoztak. Számos kérdést nem 

tisztáztak megfelelı módon, vízjogi elveket nem állítottak fel, az eljárásokat sem szabályozták 

kielégítıen.  

Az 1880. évi XX. tc.12 a Tisza és mellékfolyói mentén alakult vízszabályozó és 

ármentesítı társulatoknak és Szeged város részére nyújtandó állami kölcsönrıl rendelkezett. 

A pénzügyminisztert 40 millió forint kölcsön beszerzésére hatalmazta fel. Ebbıl az összegbıl 

a Tisza és mellékfolyói mentén alakult vízszabályozó és ármentesítı társulatok 25 millió 

                                                 
9 1871. évi XL. törvénycikk a gátrendırségrıl. 
10 1879. évi XXXIV. törvénycikk a vízszabályozási társulatokról szóló 1871. évi XXXIX. törvénycikk módosításáról és kiegészítésérıl. 
11 1879. évi XXXV. törvénycikk a Tisza és mellékfolyói mentében kialakult vízszabályozó és ármentesítı társulatoknak adandó állami 
elılegekrıl. 
12 1880. évi XX. törvénycikk a Tisza s mellékfolyói mentében alakult vízszabályozó és ármentesítı társulatok és Szeged szab. kir. város 
részére kötendı állami kölcsönrıl. 
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forinthoz jutottak, míg Szeged városi középületeinek újjáépítésére 5 millió forintot és a 

szegedi károsult lakosok lakóházak építésére 10 millió forintot kaptak. A társulatok a kölcsönt 

csak az 1879. évi XXXV. tc. alapján felvett állami elılegek visszafizetésére; régi tartozásaik 

törlesztésére; a védgátaknak és egyéb ármentesítı munkáknak hatóságilag jóváhagyott terv 

szerint történı kiépítésére; a belvizeknek levezetésére szolgáló, hatóságilag jóváhagyott terv 

alapján végrehajtandó munkákra, és esetleg egyéb vízhasznosítási célokra fordíthatták. 

A kisajátításról szóló 1881. évi XLI. tc.13 elrendelte, hogy a kisajátítás csak 

közérdekbıl és csak a következı esetekben történhet (kizárólag a témára vonatkoztatva): 

hajózásra, árvizek levezetésére, vagy öntözésre szolgáló csatornák megépítésére; folyóvizek 

szabályozására; állóvizek és mocsarak lecsapolására, alagcsövezésekre és belvizek 

levezetésére; árvizek elleni védtöltések emelésére. 

Az 1881. évi XLII. tc.14 az 1875. évi VII. tc. (a földadóról) az ármentesített területekre 

vonatkozó rendelkezések megváltoztatásáról határozott. Az olyan földterületek, amelyek 

korábban nem adóztak terméketlenségükbıl fakadóan, de tulajdonosaik vízszabályozási, 

csatornázási, vagy egyéb más munkálatokkal hasznossá tették, az adómentesség 

meghosszabbíthatóvá vált bizonyos esetekben (ha az 1876. évi, vagy az utána következı 

árvizek nagy károkat okoztak a mentesített területek termıképességében).  

Az 1881. évi LII. tc.15 a Tisza-völgy ármentesítése érdekében a kormány által 

végrehajtandó intézkedésekrıl rendelkezik. A közmunka- és közlekedési miniszter feladatává 

tette a Tisza bal partján a Körös és a Maros között fekvı terület árvédelmére szükséges, 

Békéstıl a Körös bal partján a Tiszáig, onnan a Tisza bal partján a Maros torkolatáig és a 

Maros jobb partján Apátfalváig terjedı védtöltések megépülését. A Tisza jobb partján, 

Csongrád város védelmére szükséges töltéseknek teljes biztonságot nyújtó méretekkel való 

kiépítését, a helyi viszonyoktól függıen úgy kellett megkezdeni, hogy a legszükségesebbek 

lehetıség szerint még 1881-ben, az egész töltés építése legkésıbb az 1882. év végére 

befejezıdjenek. Az ármentesítendı területen az ártérfejlesztést az 1881. évi legmagasabb 

vízszint alapul vétele mellett kellett elkészíttetni. A Körös–Berettyóvidéken a nem 

természetes, vagy a nem célszerő határok szerint alakult vízszabályozási és ármentesítı 

társulatokat új beosztás szerint újra kellett szervezni, és ahol eddig még az érdekeltség nem 

alakult társulattá, ott létre kellett hozni. A törvény megállapította azt is, hogy a Tisza mentén 

felépített védtöltések egyes szakaszainak az árvíz lefolyása szempontjából hátrább helyezése 

                                                 
13 1881. évi XLI. törvénycikk a kisajátításról. 
14 1881. évi XLII. törvénycikk az 1875. évi VII. az ármentesített terültekre vonatkozó rendelkezéseinek megváltoztatásáról. 
15 1881. évi LII. törvénycikk a Tisza-völgy ármentesítése érdekében a kormány által teendı intézkedésekrıl. 
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szükséges, az e célra vonatkozó intézkedéseket, az érdekeltek meghallgatásával kellett 

megtenni.  

Az 1884. évi XIV. tc.16 (ún. tiszai törvény) a Tisza és mellékfolyóinak szabályozását, e 

folyóvölgyek ármentesítését, illetve a vízszabályozó és ármentesítı társulatok igazgatási 

szervezését hangsúlyozta (KOVÁCSY S. – KVASSAY J. 1886, 1889). Ez a törvény ékes 

bizonyítéka annak, hogy a kormányzat és a törvényhozás mekkora jelentıséget tulajdonított a 

társulati mozgalom fejlıdésének. Fı jelentısége az, hogy megkülönböztette a közérdekő 

árvédelmi társulatokat a nem közérdekőektıl, s az elıbbieknek, ha bizonyos feltételeknek 

megfeleltek, az állam anyagi hozzájárulást is adott. A Tisza-völgyi Társulat törvényileg 

megállapított szervezetet nyert, s az összes társulatra nézve kötelezıvé vált az addig fakultatív 

csatlakozás (FEJÉR L. – KOLTAY J. 1992). Ettıl kezdıdıen ez a szervezet képviseli 

valamennyi Tisza-völgyi társulat érdekeit a kormány elıtt. Fontos alapelv volt, hogy az 

ármentesítési és belvízrendezési munkálatokat a vízi társulatok kötelesek elvégezni saját 

költségen a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium felügyelete alatt, a 

mederszabályozások végrehajtása az állam feladata lett. A Tisza és mellékfolyóinak 

szabályozása, mindezen folyók völgyeinek ármentesítése, ideértve a Temes–Béga-völgyet is, 

mőszaki tekintetben egységes egészet képezett. A törvény felhatalmazta a közmunka- és 

közlekedési minisztert, hogy a közérdek, vagy árvédelem szempontjából a Tisza és 

mellékfolyói völgyeiben azokat az árterületeket, amelyek korábban védtöltések által nem 

voltak biztosítva, azt hivatalból valamely fennálló társulathoz csatolhatta, s az ilyen 

árterületek érdekeltségét társulattá is alakíttathatta. Ahol az ártér még nem lett megállapítva, 

vagy amelyeknél az ártér újbóli megállapítása volt szükséges, az ártérfejlesztés alapjául az 

ottani, az ezen ártérfejlesztésig tapasztalt legnagyobb árvízszintet kellett alapul venni. A 

törvény hatálya alá tartozó vízszabályozó és ármentesítı társulatoknak be kellett lépniük a 

Tisza-völgyi Társulatba. 

Hazánk meghatározó vízügyi törvénye az 1885. évi XXIII. tc.17 a vízjogról, amely az 

1884. évi XIV. tc. általános elveit vette át. Kétféle vízi társulatot lehetett szervezni: 

vízrendezıt, illetve vízhasználatit. Elıbbi feladata a mederszabályozás, a partbiztosítás, az 

árvédelmi munkák és az ezzel kapcsolatos vízlevezetések elvégzése volt, amely társulatok 

fıleg a Duna, a Tisza és a nagyobb mellékfolyóik völgyében szervezıdtek. A vízhasználati 

társulások lecsapolásokat, belvízelvezetéseket, patakszabályozásokat, alagcsövezést végeztek 

a kisebb vízfolyásokon, illetve patakok mederrendezése miatt jöttek létre. A törvény 

                                                 
16 1884. évi XIV. törvénycikk a Tiszának és mellékfolyóinak szabályozásáról, ezen folyók ármentesítésérıl, úgyszintén a vízszabályozó és 
ármentesítı társulatok igazgatási szervezésérıl. 
17 1885. évi XXIII. törvénycikk a vízjogról. 
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kimondta, hogy a vizek partja és medre a parti birtokos tulajdona, a parti birtoknak 

elválaszthatatlan része, a mindenkori birtokhatárt a meder középvonala képezte. A meder és 

partok jó karban tartását a meder-, illetve a parti birtokos kötelességévé tette. Hatósági 

engedélyhez kötötte a víz használatára, szabályozására, vagy az általa okozható károk 

megszüntetésére szolgáló mindazon munkálatokat, amelyek a víz természetes lefolyását 

akadályozták, vagy megváltoztatták. Kiemelte, hogy az ármentesített területeken az ártéri 

birtokosok, illetve a vízrendezésre alakult társulatok feladata gondoskodni arról, hogy a 

magasabb területekrıl lefolyó esı- és hó-, valamint talajvizek lefolyása biztosítva legyen. A 

magasabban fekvı terület birtokosa az alsóbb terület helyzetét a természetes lefolyás 

módosítása által nem súlyosbíthatta. A vízi társulatok saját nevük alatt jogokat szerezhettek, 

kötelezettségeket vállalhattak, a bíróságok elıtt pert indíthattak és perbe foghatókká váltak. A 

törvény jogot biztosított arra, hogy minden folyó és vizek mellett fekvı, vízmentes 

magaslatok által határolt, mőszakilag egy egészet képezı ártér, vagy valamely sziget 

birtokosai ármentesítı társulatot alakíthattak. A közmunka- és közlekedésügyi miniszter 

felhatalmazást kapott arra, hogy a közérdek, vagy árvédelem, s az ezzel kapcsolatos 

vízlevezetés szempontjából azon árterületeket, amelyek nem megfelelıen voltak biztosítva, 

valamely fennálló társulathoz csatolhatta, vagy az ilyen árterületeket hivatalból társulattá is 

alakíthatta. Az ártérfejlesztés alapjául az ezen ártérfejlesztésig ott tapasztalt legnagyobb 

árvízszintet vették. A társulatokat kötelesek voltak árvízvédelmi tartalékalapot képezni, 

amelynek összegét a megvédendı vonal minden egyes kilométere után számították ki, s az 

alapszabályban rögzítették. Az árvízvédelmi tartalékalapot a társulat pénzeitıl külön kellett 

kezelni, hogy az veszély idején szükséges árvédelmi költségek fedezése céljából mindig 

rendelkezésre állhasson. Az árvédelmi társulatok kötelessége lett − a külön szabályrendeletek 

által meghatározott − vízmércéket felállítani és megfelelı számú állandó ırök alkalmazása. 

Az 1888. évi Tisza-völgyi árvíz nagyban befolyásolta az árvédelmi gátrendszereink 

fejlıdését. Az árhullámok tetızı árvízi hozamát növelte a felsı vízgyőjtı területeken a XIX. 

század közepe óta folytatott fokozott erdıirtás és az árvízszinteket a Tisza alsó szakaszán 

készült átvágások kedvezıtlen fejlıdése is emelte.  

1890-ig a Tisza és mellékfolyói völgyében 456 esetben szakadtak át a társulati 

védtöltések (BABOS Z. – MAYER L. 1939). Ennek okai a következık: a töltések nem megfelelı 

mérete, a gátépítéseknél rossz minıségő földet használtak fel, illetve a kedvezıtlen 

altalajviszonyok (a töltések néhol az évszázados mocsarak tızeges talajára épültek). Fontos 

megemlíteni a töltések szabványméretét is, amely a folyamatos áradások miatt sokszor 

módosításra szorult. 
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A XIX−XX. század fordulóján a Tisza-völgyben csaknem teljesen készen állt a 

mentesített árterek védelmére szolgáló töltéshálózat és folyamatban voltak azok a 

munkálatok, amelyek során a védıgátakat szabványméretőre építették át. 1900-ban 6 102 162 

kat. holdra emelkedett a vízi társulatok érdekkörébe vont és mentesítettnek tekinthetı ártér 

kiterjedése, amelyet 6339,2 km hosszúságban védelmeztek az ártéri töltések (2. ábra). Ez a 

terület a hazai mezıgazdaság mővelhetı földállományának az 1/5-ét jelentette. 

2. ábra: A védtöltések méretének változása 1840−1900 között. 
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Forrás: BABOS Z. – MAYER L. 1939. 
 

Az 1913. évi XVIII. tc.18 a vízjogról szóló 1885. évi XXIII. tc.-et módosította és 

egészítette ki. A teljesítendı munkálatok közé sorolta a tisztogatás körén kívül esı olyan 

mederrendezési munkálatokat is, amelyek a meder jövıbeli könnyebb karbantartására 

szolgáltak. Amennyiben a meder, vagy part fenntartása nem valamely vízi társulat feladata 

volt, akkor községhatáronként a községeket terhelte érte a felelısség. 

 

A folyószabályozások legfıbb jogi hátterét az 1871. évi XXXIX. a vízszabályozási 

társulatokról, az 1871. évi XL. a gátrendırségrıl, az 1884. évi XIV. a Tisza és 

mellékfolyóinak szabályozásáról, ármentesítésérıl és az 1885. évi XXIII. a vízjogról szóló 

törvények jelentették a XIX. században (12. táblázat).  

                                                 
18 1913. évi XVIII. törvénycikk a vízjogról szóló 1885. évi XXIII. tc. kiegészítésérıl és módosításáról. 
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7. Gyoma és Kunszentmárton kis-, közepes- és nagyvizeinek elemzése 1907–

2006 között 

 

1. tézis: A Hármas-Körös kisvizei nem a nyári hónapokban a legalacsonyabbak, illetve a 

nagyvizei tavasszal és kora nyáron fordulnak elı. 

 

Magyarországon a XIX. század második felétıl, 1886-tól, a Vízrajzi Osztály 

felállításával kezdıdıen mérnek rendszeresen minden jelentısebb folyónk vízmércéin napi 

vízállásokat. Kezdetben a leolvasások „A magyar állam jelentékenyebb folyóiban észlelt 

vízállások” címen eleinte vékonyabb, majd késıbb egyre vastagabb kötetekben jelentek meg 

évrıl-évre (BİHM W. 1930). A vízrajzi adatokat az aktuális évet követıen egy-két év késéssel 

a Vízrajzi Évkönyvben − 1995-ig csak könyv formájában, 1996 óta elektronikus formában 

(CD-n) is − teszik mindenki számára hozzáférhetıvé.  

A vízállások rendszeres észlelését az árvíz-elırejelzés szükségessége indította meg, de 

a folyószabályozás, a vízi közlekedés és az ezzel kapcsolatos berendezések, a vizekben rejlı 

energia felhasználásának igénye és más vízhasználatokkal kapcsolatos tervezések 

nélkülözhetetlen kellékévé vált mindezek ismerete. A nullpont, amelytıl a mindenkori 

vízállást mérik, nem a folyó fenekén található. Így lehetséges, hogy a vízállás nyáron 

mínuszba is átmehet, ha tartós szárazságban a folyó vízszintje alacsonyabbra süllyed, mint a 

megállapított „0” szint. 

A védtöltéseket általában meghatározott gyakoriságú − az átlagosan százévenként 

egyszer elıforduló − árvízre méretezik (SZEIFERT GY. 1990). Nincs semmiféle biztosíték arra, 

hogy kedvezıtlen események halmozódása esetén a tervezettıl ritkább eloszlású, nagyobb 

árvíz következik be, mint amelyre a méretezés történt.  

Árvízvédekezés során a vízfelszín magassági helyzete alapján az árvizeket négy 

csoportra osztják (HANKÓ Z. − ORLÓCI I. − BAUER M. 2001). I. fokú az árvízvédelmi 

készültség abban az esetben, ha az árvíz vízszintje az árvízvédelmi töltés lábazat-szintjével 

egybeesik. II. fokú az árvízvédelmi készültség akkor, ha az árvíz szintje egy méterrel 

meghaladja az I. fokú szintet. III. fokú árvízvédelmi készültség lép életbe, ha az árvíz szintje a 

mértékadó árvízszintnél, vagy a töltés koronaszintjénél egy méterrel alacsonyabb. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény elıírásai értelmében a 

környezetvédelmi miniszter a 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben szabályozta a folyók 
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mértékadó árvízszintjeit. Az elsırendő árvízvédelmi mőveknél a magassági biztosságot 

valamennyi folyóra egységesen egy méterben határozták meg.  

Az értekezés egyik célkitőzése volt, hogy 100 éves adatsort (1907−2006) állítsunk 

össze a gyomai és a kunszentmártoni vízmércén a kis-, a közepes és a nagyvizek tekintetében. 

Ez az idıtartam elegendı ahhoz, hogy hosszabb távú következtetéseket lehessen levonni a 

Hármas-Körös vízjárásával kapcsolatosan. A kisvízállás (KV) a megfigyelt vízmércén a 

legkisebb, jégmentes vízállás. A középvízállás (KÖV) a szabályos gyakorisággal megfigyelt 

vízállás adatok számtani középértéke. A nagyvízállás (NV) az észlelt legnagyobb, jégmentes 

vízállás. A KV-nél az adott évi legkisebb, a KÖV-nél az adott évi közepes és az NV-nél az évi 

legnagyobb vízállást vettük figyelembe. 

A Hármas-Körös mellett Kunszentmártonnál (EOV X=167831, EOV Y=743425, a 

vízmérce „0” pontja=76,13 m B. f.) 1859. január 1-je, Gyománál (EOV X=179429, EOV 

Y=786780, a vízmérce „0” pontja=78,66 m B. f.) 1873. január 1-je óta folyik rendszeres 

vízrajzi adatgyőjtés. A szabályozások elıtt a Körösökön a vízmércék „0” pontjául az 1855. 

évi kisvízszintet határozták meg (KORBÉLY J. 1917), azonban ez 1888-ra lényegesen 

megváltozott, így a vízmércék „0” pontját áthelyezték. 

Gyoma kisvizeinek 100 éves adatsorát (1907−2006) megvizsgálva összefoglalóan az 

alábbiakat állapítottuk meg: 

• az évi legkisebb vízállás −116 cm 1930. augusztus 3-án és 1935. október 23-

án; 

• a 100 évbıl csak 12 év „0” pont felett (1965, 1966, 1977, 1981, 1988, 1992, 

1996, 1998, 1999, 2002, 2004, 2005); 

• a kisvizek több mint 50%-ban (3. ábra) a téli hónapokra esnek (december és 

január 20−20, november 17 alkalommal), jelentıs még október is (16), a többi 

hónap csak 10 alatti értékkel jellemezhetı. 

Az adatsort megfelezve egy kicsit árnyaltabb képet kaptunk. 1907−1956 közötti 

idıszakra a következık jelenthetık ki:  

• a legkisebb vízállás −116 cm 1930. augusztus 3-án és 1935. október 23-án; 

• mind az ötven év kisvize „0” pont alá esett; 

• a kisvizek leggyakrabban októberben (3. ábra) fordulnak elı (14), amelyet a 

január és augusztus követ (8−8). 
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1957−2006 közötti idıszakra az alábbiak jellemzıek: 

• a legkisebb vízállás −108 cm 1967. december 1-jén; 

• 12 év kisvize esett „0” pont fölé (1965, 1966, 1977, 1981, 1988, 1992, 1996, 

1998, 1999, 2002, 2004, 2005); 

• a hónapokat tekintve december emelkedik ki (3. ábra) a kisvizeket illetıen 

(18), amelyet január és november követ (12−12). 

3. ábra: Gyoma kisvizeinek elıfordulása havi megoszlásban 1907−2006 között. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

Gyoma évi közepes vízállásait 5 osztályba (0−100, 101−200, 201−300, 301−400, 

401−) soroltuk be. A 100 éves adatsort összességében vizsgálva megállapítottuk (4. ábra), 

hogy a 201−300 közötti osztály a „legnépszerőbb” 46 alkalommal, amelyet a 301−400 közötti 

csoport követ (22), ezt a 101−200 közötti halmaz (20).  

Az évi közepes vízállásokat két 50 éves idıszakra szétosztva az eredmény egy kicsit 

másként oszlott meg. 1907−1956 között a 101−200 közötti osztály a legnagyobb 20 

alkalommal (4. ábra), ezután a 201−300 közötti (15), végül a 0−100 közötti halmaz (11) 

következik. 

1957–2006 között az évi közepes vízállások tekintetében a 201−300 közötti osztály 31 

alkalommal az uralkodó (4. ábra), amelyet a 301–400 közötti csoport követ (18). 

Megfigyelhetı, hogy ebben az ötvenéves periódusban nem képviseltette magát a 0–100 

közötti halmaz. 
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4. ábra: Gyoma évi közepes vízállásai 1907−2006 között. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

Gyoma nagyvizeivel kapcsolatban − a kisvizekhez hasonlóan − több érdekes 

megállapítást tettünk a 100 éves adatsor tekintetében: 

• a legkisebb nagyvíz 365 cm-rel 1990. július 9-én; 

• a legnagyobb nagyvíz 918 cm-rel 1970. június 14-én; 

• 550 cm alatt, az I. fokú árvízvédelmi készültség alatti csoportba 30; 

• I. fokú árvízvédelmi készültség feletti (551−650 cm) kategóriába 25; 

• II. fokú árvízvédelmi készültség feletti (651−750 cm) halmazba 22; 

• III. fokú árvízvédelmi készültség feletti (751−850 cm) osztályba 18 idıpont 

került; 

• a 850 cm-t csak 5 nagyvíz haladta meg (5. ábra); 

• a nagyvizek leggyakrabban áprilisban (20) fordultak elı (6. ábra), ezt követi 

március (18), január (17), február és május (12−12). 

Az adatsort felénél elvágva, 1907−1956 közötti idıszakra a következıket állapítottuk 

meg: 

• a legkisebb nagyvíz 390 cm-rel 1934. március 23-án; 

• a legnagyobb nagyvíz 873 cm-rel 1919. május 4-én; 

• 550 cm alatt, az I. fokú árvízvédelmi készültség alatti csoportba 13; 

• I. fokú árvízvédelmi készültség feletti (551−650 cm) kategóriába 16; 

• II. fokú árvízvédelmi készültség feletti (651−750 cm) halmazba 12; 

• III. fokú árvízvédelmi készültség feletti (751−850 cm) osztályba 7 idıpont 

került; 
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• a 850 cm-t csak 2 nagyvíz lépte át (5. ábra); 

• a legnépszerőbb nagyvizes hónapok (6. ábra) a március (12), a január (10), az 

április (9) és a május (8). 

1957−2006 közötti idıszak az alábbiakkal jellemezhetı: 

• a legkisebb nagyvíz 365 cm-rel 1990. július 9-én; 

• a legnagyobb nagyvíz 918 cm-rel 1970. június 14-én; 

• 550 cm alatt, az I. fokú árvízvédelmi készültség alatti csoportba 17; 

• I. fokú árvízvédelmi készültség feletti (551−650 cm) kategóriába 9; 

• II. fokú árvízvédelmi készültség feletti (651−750 cm) halmazba 10; 

• III. fokú árvízvédelmi készültség feletti (751−850 cm) osztályba 11 nagyvíz 

került; 

• 850 cm felett csak 3 nagyvíz tetızött (5. ábra); 

• a leggyakoribb nagyvizes idıszak (6. ábra) az április (11), a február és június 

(8–8), a január (7) és a március (6). 

5. ábra: Gyoma nagyvizei árvízvédelmi készültség szerint 1907−2006 között. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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6. ábra: Gyoma nagyvizeinek elıfordulása havi megoszlásban 1907−2006 között. 

0

5

10

15

20

25

jan
.

fe
br

.

m
ár

c.
áp

r.
m

áj. jún
.

júl
.

au
g.

sz
ep

t.
ok

t.
no

v.
de

c.

Hónap

D
ar

ab

1907−2006

1907−1956

1957−2006

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

 

Kunszentmárton kisvizeinek 100 éves adatsorát (1907−2006) részletesen elemezve az 

alábbi megállapításokat tettük: 

• a legkisebb vízállás −240 cm 1946. augusztus 24-én; 

• a 100 évbıl csak 4 év „0” pont felett (1913, 1915, 1943, 1948); 

• a kisvizek több mint 50%-ban (7. ábra) a téli hónapokra esnek (december és 

január 21−21, október 11 alkalommal), jelentıs még november (9), július (8), 

február, augusztus és szeptember (7−7−7). 

Az adatsort két ötvenéves idıszakra bontva egy kicsit árnyaltabb képet kaptunk. 

1907−1956 közötti idıszakra a következıket lehet meghatározni:  

• a legkisebb vízállás −240 cm 1946. augusztus 24-én; 

• csak 4 év kisvizei estek „0” pont fölé; 

• a kisvizek tekintetében január emelkedik ki (13), december szorosan követi 

(11), a többi hónapot szeptember kivételével 5 alatti érték képviseli (7. ábra). 

1957−2006 közötti idıszakot az alábbiakkal jellemezhetı: 

• a legkisebb vízállás −200 cm 1961. november 30-án; 

• minden év „0” pont alá esett; 

• a jelentısebb kisvizes hónapok közül december (7. ábra) emelkedik ki (10), 

amelyet január (8), július és október (7−7), végül november (6) követ. 
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7. ábra: Kunszentmárton kisvizeinek elıfordulása havi megoszlásban 1907−2006 között. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

Kunszentmárton évi közepes vízállásait Gyomához hasonlóan 5 osztályba (0−100, 

101−200, 201−300, 301−400, 401−) soroltuk be. A 100 éves adatsort összességében vizsgálva 

megállapítottuk (8. ábra), a 101−200 közötti osztály a „legnépszerőbb” 47 alkalommal, 

amelyet a 201−300 közötti csoport követ (23), majd ezt a 0−100 közötti halmaz (18).  

Kunszentmárton évi közepes vízállásait két 50 éves idıszakra kettévágva az eredmény 

egy kicsit változatosabb képet mutatott. 1907−1956 között a 101−200 közötti osztály a 

legnagyobb 26 alkalommal, ezután a 201−300 közötti csoport (9), illetve a 0−100 közötti 

halmaz (8) következik (8. ábra).  

Kunszentmárton évi közepes vízállásai az elızıekhez hasonlóan, 1957−2006 között is 

a 101−200 közötti osztály a legterjedelmesebb (21), amelyet a 201−300 közötti csoport (14), 

illetve a 0−100 közötti halmaz (10) követ (8. ábra). Itt kell megjegyezni, hogy ebben az ötven 

évben nem szerepel 401 cm feletti kategória. 

 



 71 

8. ábra: Kunszentmárton évi közepes vízállásai 1907−2006 között. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

Kunszentmárton nagyvizeivel kapcsolatban − a kisvizekhez hasonlóan − számos 

megállapítást tettünk a 100 éves adatsor tekintetében: 

• a legkisebb nagyvíz 280 cm-rel 1990. március 5-én; 

• a legnagyobb nagyvíz 1041 cm-rel 2006. április 21-én; 

• 550 cm alatt, az I. fokú árvízvédelmi készültség alatti csoportba 22; 

• fokú árvízvédelmi készültség feletti (551−650 cm) kategóriába 30; 

• fokú árvízvédelmi készültség feletti (651−750 cm) halmazba 22; 

• fokú árvízvédelmi készültség feletti (751−850 cm) osztályba 16 nagyvíz esett; 

• 850 cm felett 10 nagyvíz volt (9. ábra); 

• a nagyvizek leggyakrabban áprilisban (27) fordultak elı, ezt március (22), január 

(11) és május (10) követi (10. ábra). 

1907−1956 közötti idıszakra a következıket állapítottuk meg: 

• a legkisebb nagyvíz 296 cm-rel 1921 márciusában; 

• a legnagyobb nagyvíz 918 cm-rel 1932. április 17-én; 

• 550 cm alatti, az I. fokú árvízvédelmi készültség alatti csoportba 13 nagyvíz esett; 

• fokú árvízvédelmi készültség feletti (551−650 cm) kategóriába 16; 

• fokú árvízvédelmi készültség feletti (651−750 cm) halmazba 12; 

• fokú árvízvédelmi készültség feletti (751−850 cm) osztályba 4 idıpont került; 

• 850 cm fölé csak 5 nagyvíz esett (9. ábra); 
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• a nagyvizek szempontjából (10. ábra) április (14) és március (11) a 

„legnépszerőbbek”. 

1957−2006 közötti idıszak az alábbiakkal jellemezhetı: 

• a legkisebb nagyvíz 280 cm-rel 1990. március 5-én; 

• a legnagyobb nagyvíz 1041 cm-rel 2006. április 21-én; 

• 550 cm alatti, az I. fokú árvízvédelmi készültség alatti csoportba 9; 

• fokú árvízvédelmi készültség feletti (551−650 cm) kategóriába 14; 

• fokú árvízvédelmi készültség feletti (651−750 cm) halmazba 10; 

• fokú árvízvédelmi készültség feletti (751−850 cm) osztályba 12 nagyvíz sorolható 

be; 

• 850 cm felett 5 nagyvíz tetızött (9. ábra); 

• az elızı ötven évhez hasonlóan áprilisban (13) és márciusban (11) a 

leggyakoribbak a nagyvizek (10. ábra). 

9. ábra: Kunszentmárton nagyvizei árvízvédelmi készültség szerint 1907−2006 között. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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10. ábra: Kunszentmárton nagyvizeinek elıfordulása havi megoszlásban  
1907−2006 között. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

 

 A fejezetben részletesen elemzett 100 éves (1907–2006) adatsor alapján 

megállapítottuk, hogy a Hármas-Körös kisvizei az ıszi–téli (október, november, december, 

január), nagyvizei a téli–tavaszi (január, február, március, április) hónapokban fordultak elı a 

leggyakrabban. Az évi legkisebb vízállások a két vizsgált vízmércén mindössze 16 

alkalommal haladták meg a „0” pontot, Gyománál tizenkétszer az 1957–2006, 

Kunszentmártonnál négyszer az 1907–1956 közötti periódusban. Az évi közepes vízállások a 

gyomai vízmércén legtöbbször a 201–300 cm, a kunszentmártonin a 101–200 cm közötti 

tartományban szerepeltek. Az évi legnagyobb vízállások mindkét vízmércén legsőrőbben az I. 

fokú árvízvédelmi készültség kategóriájában fordultak elı. Ki kell azonban emelni, hogy az 

arányok bár hasonlóak a két vizsgált helyen, de a kunszentmártoni vízmércén tízszer 

jelentkeztek 851 cm feletti vízállások (ez a vízszint már rendkívüli árvízvédelmi készültséget 

jelent), míg a gyomainál csak ötször. Ha évekre lebontva elemezzük, láthatjuk, hogy négy 

olyan év is van (1919, 1940, 1970, 2006), amikor a vízállás ugyanabban az évben mindkét 

vízmércén meghaladja a 851 cm-t. 
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8. Gyoma és Kunszentmárton kis-, közepes és nagyvizeinek matematikai-

statisztikai elemzése 1907–2006 között 

 

2. tézis: A Hármas-Körös nagyvizeiben növekvı tendencia mutatható ki. 

 

A vízrajzi adatgyőjtés célja általában az, hogy a jövıben várható hidrológiai 

viszonyokra következtetéseket lehessen levonni. Ehhez mindenképpen két dolog szükséges: 

egy megfelelıen hosszú adatsor, illetve, hogy a körülmények, amelyek között az illetı 

viszonyok kialakultak, a vizsgált idıszakban ne változzanak lényegesen.  

A hidrológia területén számos olyan fizikai folyamatot találunk, amely évente csak 

egy alkalommal jelentkezik. Például ilyen a vízfolyás adott szelvényében az évi legkisebb 

(LKV), vagy legnagyobb vízállás (LNV). Valószínőség-számítás útján meg tudjuk határozni 

azt, hogy milyen valószínőséggel esik a jelenség által felvett érték valamely tetszıleges 

értékközbe (SZIGYÁRTÓ Z. 1957). Az esemény valószínősége alapján meg lehet becsülni a 

visszatérési idıt is. 

A hidrológiai események valószínőségének becslését eloszlásfüggvények segítségével 

is elvégezhetjük (SZIGYÁRTÓ Z. 1965, ZSÓRI E. − SÁGI R. 2008). Egy folyó adott 

szelvényének centiméterben kifejezett májusi legnagyobb, vagy éppen a legkisebb vízállása a 

matematikai statisztika szemszögébıl nézve valószínőségi változóként viselkedik, amelynek 

bármely osztályköze a véletlen-jellegő ingadozás szempontjából egy meghatározott számmal 

jellemezhetı. Ez a szám azt mutatja meg, hogy a sok észlelés közül ebbe az osztályközbe az 

esetek hányad része kerül, amely nem más, mint a valószínőségi változó eloszlása. Mindez 

függvényként is ábrázolható. 

A statisztikai módszerek és eljárások használata esetén mindenképpen két 

alapfeltételnek kell teljesülni. Fontos, hogy az adatok függetlenek és reprezentatívek 

legyenek. A függetlenség ebben az esetben azt jelenti, hogy a vizsgált hidrológiai folyamat 

adott állapotát nem befolyásolják a korábbi állapotok, s az sincs semmilyen hatással az utána 

következı állapot alakulására. A reprezentativitás kapcsán két további feltételnek kell 

megfelelni. Az észleléseknek arra az elemre kell vonatkozniuk, amelyet a statisztikai 

feldolgozásunkban használni szeretnénk, illetve elengedhetetlen, hogy az adatok azonos 

eloszlásból származzanak. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden adatot ugyanannak a véletlen 

jellegő ingadozásnak kell terhelnie (CSOMA J. 1966). Az adatsorok egyöntetőségének 
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vizsgálata nemcsak a vízállásra, hanem bármely hidrológiai elemre el lehet végezni abban az 

esetben, ha megfelelı hosszúságú, minimum 60 adat áll a rendelkezésünkre. 

100 éves adatsoraink (1., 2. melléklet) matematikai-statisztikai modellezésére az 

Oracle Crystal Ball 11.1.1.3.000 adatbáziskezelı szofvert alkalmaztuk, amely képes 

figyelembe venni az egyes paraméterek várható eloszlását. Az Anderson–Darling, a 

Kolmogorov–Szmirnov és a Khí-négyzet próbával végeztünk elemzéseket, mivel az Oracle 

Crystal Ball automatikusan kiszámítja több különbözı „mi lenne, ha” eset forgatókönyvét. 

Ezek elemzése tárta fel a lehetséges eredményeket, megjelölve az adatok ideális, azaz a 

legjobbnak vélt eloszlását az általunk vizsgált próbákra.  

 A program segítségével különbözı statisztikai paramétereket kaptunk meg, mint pl. 

átlag, medián, módusz, szórás, csúcsosság, ferdeség. Az átlag (mean) az eloszlás várható 

értékét mutatja meg. A medián (median) a nagyság szerint sorba állított adatok közül a 

középsıvel egyenlı érték. A módusz (mode) az az érték, amelybıl a legtöbb elıfordul (a 

gyakorisági eloszlás csúcsának megfelelı érték). A szórás (standard deviation) az adatok 

átlag közeli elhelyezkedését jelenti. A csúcsosság (kurtosis) az eloszlást jellemzi, hogy a 

szélek milyen arányban fordulnak elı az átlag körüli középtartományhoz viszonyítva. A 

ferdeségi együttható (skewness) a minta eloszlásáról ad képet, amennyiben f=0, akkor 

szimmetrikus, ha f<0, akkor negatívan ferde, ha f>0, akkor pozitívan ferde. Általánosan 

elfogadott tény, hogy a mintákban több-kevesebb ferdeség mindig jelen van. 

 

8.1. A gyomai KV-k vizsgálata 

 

A 100 éves gyomai KV adatsor átlagértéke 57,20; a medián 60,00; a gyakorisági 

eloszlás csúcsa, a módusz 72,00; a szórás 32,17. A ferdeségi együttható negatív elıjelő (–

0,0868), amely esetünkben azt jelenti, hogy balra nyúlik el. Az eloszlás csúcsosságát jellemzı 

együttható pozitív (1,88), amely hegyes és hosszú szélő eloszlást takar.  

A KV-k vizsgálata a három általunk vizsgált próbával két különbözı eloszlástípust 

rangsorolt az elsı helyre. Az Anderson–Darling próba szerint a gyomai kisvizek 100 éves 

adatsora egyenletes eloszlást követ, a 11. ábrán látható paraméterekkel. 
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11. ábra: A gyomai KV-k eloszlása az Anderson–Darling próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

 

Az Anderson–Darling próba egyenletes eloszlása helyett a gyomai 100 éves 

kisvízállások a Kolmogorov–Szmirnov és a Khí-négyzet próba szerint egyaránt béta 

eloszlásúak (12. ábra), az ábrán fellelhetı paraméterekkel. A kumulatív béta-eloszlást 

általában arra használják, hogy mintákon keresztül tanulmányozzák valaminek a 

százalékértékében mutatkozó változását. 
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12. ábra: A gyomai KV-k eloszlása a Kolmogorov–Szmirnov és a Khí-négyzet próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
 

8.2. A gyomai KÖV-k vizsgálata 

 

A 100 éves gyomai KÖV adatsor átlagértéke 235,76; a medián 258,50; a gyakorisági 

eloszlás csúcsa, a módusz 276,00; a szórás 94,12. A ferdeségi együttható negatív elıjelő (–

0,4982), amely itt azt jelenti, hogy balra nyúlik el. Az eloszlás csúcsosságát jellemzı 

együttható pozitív (2,39), amely hegyes és hosszú szélő eloszlást takar. Az adatsorunk 

legalacsonyabb értéke 17 cm, a legmagasabb 419 cm. 

 A gyomai KÖV-k részletes elemzése a három általunk vizsgált próbával a KV-khez 

hasonlóan, két különbözı eloszlástípust talált a legalkalmasabbnak. A KÖV-ket vizsgálva az 

Anderson–Darling és a Kolmogorov–Szmirnov próba is a „MinExtreme” eloszlást tartja 

legmegfelelıbbnek a 13. ábrán látható paraméterekkel. 
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13. ábra: A gyomai KÖV-k eloszlása az Anderson–Darling és a Kolmogorov–Szmirnov 
próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
 

A Khí-négyzet próba az Anderson–Darling és a Kolmogorov–Szmirnov próba 

„MinExtreme” eloszlásához képest a háromszög eloszlást véli a legalkalmasabbnak a gyomai 

KÖV-k vizsgálatában a 14. ábrán található értékekkel. 

14. ábra: A gyomai KÖV-k eloszlása Khí-négyzet próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
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8.3. A gyomai NV-k vizsgálata 

 

 A 100 éves gyomai NV adatsor átlagértéke 632,43; a medián 637,00; a gyakorisági 

eloszlás csúcsa, a módusz 390,00; a szórás 139,73. A ferdeségi együttható negatív elıjelő (–

0,0618), amely itt azt jelenti, hogy balra nyúlik el. Az eloszlás csúcsosságát jellemzı 

együttható pozitív (2,11), amely hegyes és hosszú szélő eloszlást takar. Az adatsorunk 

legalacsonyabb értéke 365 cm, a legmagasabb 918 cm. 

 A gyomai NV-k részletes elemzése a három általunk vizsgált próbával a korábbiaktól 

eltérıen, három különbözı eloszlástípust talált a legalkalmasabbnak. Az Anderson–Darling 

próba szerint a 100 éves adatsorunk béta eloszlású, a 15. ábrán látható paraméterekkel. 

15. ábra: A gyomai NV-k eloszlása Anderson–Darling próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
 

A gyomai NV-k elemzése a Kolmogorov–Szmirnov próba szerint Weibull eloszlást 

követ a 16. ábrán található paraméterekkel. 
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16. ábra: A gyomai NV-k eloszlása a Kolmogorov–Szmirnov próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

A Khí-négyzet próba a gyomai nagyvizek tekintetében logisztikai eloszlású, a 17. 

ábrán feltüntetett értékekkel. 

17. ábra: A gyomai NV-k eloszlása Khí-négyzet próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
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8.4. A kunszentmártoni KV-k vizsgálata 

 

A 100 éves kunszentmártoni KV adatsor átlagértéke 105,91; a medián 105,00; a 

gyakorisági eloszlás csúcsa, a módusz 126,00; a szórás 55,11. A ferdeségi együttható pozitív 

elıjelő (0,1617), amely itt azt jelenti, hogy jobbra nyúlik el. Az eloszlás csúcsosságát jellemzı 

együttható is pozitív (2,63), amely hegyes és hosszú szélő eloszlást takar.  

A KV-k vizsgálata a három általunk vizsgált próbával három különbözı eloszlástípust 

helyezett az elsı helyre. Az Anderson–Darling próba szerint a 100 éves adatsorunk logisztikai 

eloszlású, a 18. ábrán látható paraméterekkel. 

18. ábra: A kunszentmártoni KV-k eloszlása Anderson–Darling próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

 A kunszentmártoni KV-k elemzése a Kolmogorov–Szmirnov próba szerint normál 

eloszlást mutat, a 19. ábrán feltüntetett értékekkel. 
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19. ábra: A kunszentmártoni KV-k eloszlása a Kolmogorov–Szmirnov próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

 A 100 éves kunszentmártoni KV adatsor a Khí-négyzet próbával gamma eloszlást 

követ, a 20. ábrán megjelölt számokkal. 

20. ábra: A kunszentmártoni KV-k eloszlása a Khí-négyzet próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
 

8.5. A kunszentmártoni KÖV-k vizsgálata 

 

A 100 éves kunszentmártoni KÖV adatsor átlagértéke 186,28; a medián 177,00; a 

gyakorisági eloszlás csúcsa, a módusz 179,00; a szórás 91,76. A ferdeségi együttható pozitív 

elıjelő (0,6885), amely itt azt jelenti, hogy jobbra nyúlik el. Az eloszlás csúcsosságát jellemzı 
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együttható is pozitív (3,22), amely hegyes és hosszú szélő eloszlást takar. Az adatsorunk 

legalacsonyabb értéke 30 cm, a legmagasabb 469 cm. 

A KÖV-k vizsgálata a három általunk vizsgált próbával két különbözı eloszlástípust 

vélt a legalkalmasabbnak a 100 éves adatsor elemzésének céljára. Az Anderson–Darling és a 

Kolmogorov–Szmirnov próba szerint is lognormál eloszlású, a 21. ábrán látható adatokkal. 

21. ábra: A kunszentmártoni KÖV-k eloszlása az Anderson–Darling és a 
Kolmogorov–Szmirnov próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

 A 100 éves kunszentmártoni KÖV adatsor a Khí-négyzet próbával logisztikai 

eloszlású, a 22. ábrán megjelölt értékkel. 

22. ábra: A kunszentmártoni KÖV-k eloszlása a Khí-négyzet próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
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8.6. A kunszentmártoni NV-k vizsgálata 

 

A 100 éves kunszentmártoni NV adatsor átlagértéke 661,29; a medián 648,00; a 

gyakorisági eloszlás csúcsa, a módusz 516,00; a szórás 145,09. A ferdeségi együttható negatív 

elıjelő (–0,035), amely itt azt jelenti, hogy balra nyúlik el. Az eloszlás csúcsosságát jellemzı 

együttható pozitív (2,92), amely hegyes és hosszú szélő eloszlást takar. Az adatsorunk 

legalacsonyabb értéke 280 cm, a legmagasabb 1041 cm. 

A kunszentmártoni NV-k részletes elemzése a három általunk vizsgált próbával két 

különbözı eloszlástípust talált a legalkalmasabbnak. Az Anderson–Darling és a Khí-négyzet 

próba szerint a 100 éves adatsorunk gamma eloszlású, a 23. ábrán látható paraméterekkel. 

23. ábra: A kunszentmártoni NV-k eloszlása Anderson–Darling és  
Khí-négyzet próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

  

100 éves kunszentmártoni adatsorunk a Kolmogorov–Szmirnov próba szerint Weibull 

eloszlású, a 24. ábrán feltüntetett paraméterekkel. 
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24. ábra: A kunszentmártoni NV-k eloszlása Kolmogorov–Szmirnov próbával. 

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
 

 A három különbözı próba a gyomai és kunszentmártoni 100 éves KV, KÖV, NV 

adatsorainkra 14 eloszlást határozott meg elsı helyen az alábbi megoszlásban (13. táblázat). 

13. táblázat: A 100 éves gyomai és kunszentmártoni adatsoraink KV, KÖV, NV  
eloszlási típusai. 

KV KÖV NV Vízmérce 
A–D K–S Khí A–D K–S Khí A–D K–S Khí 

Gyoma egyenletes béta „MinExtreme” háromszög béta Weibull logisztikai 
Ksztm logisztikai normál gamma lognormál logisztikai gamma Weibull 

Szerkesztette BABÁK K. 2010. 
 

8.7. A nagyvízi vízjárás egyöntetősége és szélsı értékeinek vizsgálata a Student-féle t-

próbával  

 

A Student-féle t-próba lényege, hogy a 100 éves NV adatsorainkból két-két 50 éves 

NV adatsort állítottunk elı, majd meghatároztuk ezek számtani középértékét, az idıszaki 

KNV-t, végül az NV adatsorok szórásértékeit is. Ha a két ötvenéves jellemzı KNV értékek 

eltérését az adatsor egészét jellemzı eredeti szórásértékhez viszonyítottuk, meg lehetett 

állapítani, hogy a KNV értékek közötti eltérés beleesett-e a normális eloszlás itt egyoldalasan 

95%-át kifejezı számközbe, vagy nem. Ennek az a feltétele, hogy a  
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érték ne haladja meg az e feltételre vonatkozó küszöbértéket (1,96). Az n1 és n2 a vizsgálatba 

vont elemek száma (esetünkben mindkettı = 50), σ a vonatkozó NV eloszlás empirikus 

szórását jelentette. 

Számításaink (14. táblázat) azt igazolták, hogy a Hármas-Körös két vízmércéjén az 

1907–1956 és az 1957–2006 fél évszázadok adatainak összehasonlítása nem cáfolta azon 

feltevésünket, hogy a két 50 éves periódusban található eltérések nem szignifikánsak. Ez azt 

mutatta, hogy azonos statisztikai sokaságból, azaz azonos vízjárásból származnak. Míg a 

gyomai KNV eltérés csak 11 cm, addig a kunszentmártoni 56 cm. A t-próbán belül ez utóbbi 

sem tekinthetı szignifikánsan nagynak. 

14. táblázat: A Hármas-Körös közepes nagyvizei, szórások 1907–1956 és 
1957–2006 között. 

KNV (cm)  σ (cm) Vízmérce 
1907–1956 1957–2006 1907–1956 1957–2006 

t 

Gyoma 627 638 129 151 0,39 
Kunszentmárton 628 684 137 152 1,94 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

 A vizsgált két vízmérce 100 éves adatsorát egyben vizsgálva a KNV, a szórás és a 

szélsı értékek egy kicsit másként alakultak (15. táblázat). A KNV értékek kisebb mértékben 

változtak, mint a két fél évszázad összehasonlításában az ugyanazon a vízmércén tapasztalt 

KNV ingadozás. Az empirikus szórás értékei is elég közel állnak egymáshoz, csak 5 cm a 

különbség a gyomai és a kunszentmártoni vízmércén. A ± 2σ értéknyi NV vízállásköz, amely 

az elıfordulási esetek 95,4%-át fogta közre, egyik helyen sem foglalta magába az LNV-t. 

Igaz, Gyoma esetében csak 5 cm-en múlt, míg Kunszentmártonnál 95 cm-en.  

Az átlagosan 100 évenként egyszer elıforduló − normális eloszlást feltételezve − NV 

értékre is adtunk becslést, a KNV értéket 2,33 σ értékkel növeltük meg. Az így számított érték 

Gyománál 41 cm-rel haladta meg az eddigi LNV-t, míg Kunszentmártonnál 47 cm-rel maradt 

alatta a korábbi LNV-nek.  

Az átlagosan évezredenként 1,3-szor elıforduló NV-t, a KNV+3σ értékkel számítottuk 

ki. Gyománál ez a mostani LNV-nél 135 cm-rel, míg Kunszentmártonnál csak 50 cm-rel 

nagyobb értéket eredményezett.  
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15. táblázat: A Hármas-Körös közepes nagyvizei, szórások, szélsı értékek 
1907–2006 között. 

KNV–

2σ 

KNV+2σ Vízmérce KNV 
(cm) 

σ (cm) 

95,4%-os számköz 

KNV+2,33σ 
1% NV 

KNV+3σ 
1,3‰ NV LNV 

Gyoma 633 140 353 913 959 1053 918 
Kunszentmárton 656 145 366 946 994 1091 1041 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

 A várható maximumoknál csak a változatlan jellegő vízjárás fennállásának esetén 

tudunk elızetes becsléseket és megállapításokat tenni a jövıre nézve. A KNV+2,33σ érték az 

egy évszázad alatt átlagosan egy alkalommal bekövetkezı NV-re utal. Ez azonban nem jelenti 

számunkra azt, hogy ez a vízállás csak egyetlen egyszer fog elıfordulni valamely 100 éves 

idıtartam alatt.  

 A maximális vízállás racionálisan feltételezhetı felsı határát a statisztikai 

gyakorlatban a KNV+3σ értékben határozták meg, amely 1,3‰-es átlagos visszatéréső értéket 

jelent. 

 

8.8. A nagy árvizek viselkedésének vizsgálata Spearman rho-próbával  

 

Az elmúlt néhány évtizedben az árvizek tetızési értékében növekvı tendenciát 

mutattak ki a Tisza szolnoki szelvényében (BARABÁS B. – KOVÁCS S. – REIMANN J. 2004). 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni vízmércéjén van-e 

növekvı trend a nagy árvizek idısorában. Nagy árvízen az elsı fokú árvízvédelmi készültségi 

szintet 200 cm-rel meghaladó tetızéső árvizet értettük. A Spearman rho-próba megbízható 

módszer az emelkedı trendek kimutatására. A nemparaméteres próbák az eredeti adatok 

helyett a megfelelı rangszámokat alkalmaznak. Az eljárás elsı lépéseként az adatsor elemeit 

nagyság szerint növekvı sorrendbe állítottuk. Ezután megállapítottuk, hogy az idırendben 

elsı mintaelem hányadik helyet foglalta el a rendezett mintában. Ezt az eljárást folytattuk 

minden elemre, így kaptuk meg az idırendben történt elemek rangját. Ha a nagyság szerinti 

sorrendben a két elem egyenlı volt, a rangszámuk a következı két rangszám átlaga lett. Az 

összes rangszám összege az elsı n egész szám összege, azaz ∑
=

+=
n

i
i

nn
r

1 2

)1(
 kell, hogy 

legyen. Ezzel ellenıriztük rangsorolásunk helyességét. 



 88 

 Gyoma esetében 23 olyan vízállásadatot találtunk a vizsgált száz évben (25. ábra), 

amely megfelelt az általunk felállított elvárásnak, azaz 200 cm-rel haladta meg az I. fokú 

árvízvédelmi szintet. 

25. ábra: Gyoma 750 cm-nél magasabb tetızéső árvizei idırendben. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

 Ha az eredeti idısorunkban növekvı trend érvényesül, akkor a magasabb 

vízállásértékhez nagyobb rang társult (16. táblázat), így az alábbi statisztikát használtuk: 

(1) d = (r1−1)2+ (r2−2)2+(rn−n)2. Minél inkább növekvı tendencia mutatható ki a megfigyelt 

sorozatban, annál kisebb a d statisztika értéke. Ha az idısorunkban nincs trend, akkor nagy n 

értékre a d statisztika aszimptotikusan normális eloszlású 

(2) [ ]
6

3 nn
dE

−=  várható értékkel, és 

(3) [ ]
6

1)1( −+= nnn
dD  szórással (LEHMAN, L. 1975, BARABÁS B. – KOVÁCS S. – REIMANN 

J. 2004). 

 Számításaink alapján Gyománál d = 1699,5. Mivel n = 23, a (2) és (3) formulákból 

megkaptuk, hogy 

(4) E[d] = 2024 és D[d] = 431,5. 

Ha igaz az a hipotézis, hogy nincs trend az adatsorban, akkor 95%-os valószínőséggel a d 

statisztika az  

(5) (E−2D; E+2D) = (1161; 2887) intervallumba esik.  
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Megállapítottuk, hogy d statisztika aktuális értéke a megadott tartományon belül esett, ebbıl 

következett, hogy matematikailag nincs kimutatható trend a gyomai idısorban. 

16. táblázat: Gyoma 750 cm-nél magasabb tetızéső árvizeinek trendje 1907–2006 között. 

Év Tetızés (cm) Sorrend Rang 
1913 776 1 5,5 
1915 808 2 12 
1919 873 3 20 
1920 764 4 4 
1924 776 5 5,5 
1925 756 6 2 
1932 838 7 18 
1940 864 8 19 
1942 810 9 13 
1962 794 10 8 
1966 792 11 7 
1970 918 12 23 
1974 797 13 9 
1979 831 14 15 
1980 877 15 21 
1981 829 16 14 
1988 799 17 10 
1995 753 18 1 
1999 834 19 16 
2000 836 20 17 
2004 804 21 11 
2005 762 22 3 
2006 909 23 22 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

A kunszentmártoni vízmércén 26 olyan vízállásadatot észleltünk a vizsgált száz évben 

(26. ábra), amely megfelelt az általunk felállított kritériumnak, azaz 200 cm-rel lépte túl az I. 

fokú árvízvédelmi szintet. 

Ha az eredeti idısorunkban növekvı trend érvényesül, akkor a magasabb 

vízállásértékhez nagyobb rang társult (17. táblázat), így a gyomaihoz hasonló statisztikát 

használtunk a kunszentmártoni adatsorunkhoz is. 
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26. ábra: Kunszentmárton 750 cm-nél magasabb tetızéső árvizei idırendben. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

 Számításaink alapján Kunszentmártonnál d = 2691. Mivel n = 26, a (2) és (3) 

formulákból megkaptuk, hogy 

(4) E[d] = 2925 és D[d] = 585. 

Ha igaz az a hipotézis, hogy nincs trend az adatsorban, akkor 95%-os valószínőséggel a d 

statisztika az  

(5) (E−2D; E+2D) = (1755; 4095) intervallumba esik.  

Megállapítottuk, hogy d statisztika aktuális értéke a megadott tartományon belül esett, ebbıl 

következett, hogy matematikailag nincs kimutatható trend a gyomaihoz hasonlóan a 

kunszentmártoni idısorban sem. 
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17. táblázat: Kunszentmárton 750 cm-nél magasabb tetızéső árvizeinek trendje 
1907–2006 között. 

Év Tetızés (cm) Sorrend Rang 
1914 772 1 4 
1915 806 2 11 
1916 810 3 12 
1919 900 4 22 
1924 862 5 18 
1926 764 6 2 
1932 918 7 23 
1940 876 8 20 
1941 855 9 17 
1962 818 10 13 
1964 796 11 7 
1966 828 12 15 
1967 820 13 14 
1970 947 14 24 
1974 770 15 3 
1977 786 16 5 
1979 870 17 19 
1980 800 18 8 
1981 850 19 16 
1985 758 20 1 
1998 788 21 6 
1999 883 22 21 
2000 987 23 25 
2004 801 24 9 
2005 804 25 10 
2006 1041 26 26 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

 

A Student-féle t-próbával végzett számítások alapján leszögezhetı, hogy a Hármas-

Körös gyomai és kunszentmártoni 100 éves (1907–2006) NV adatai azonos statisztikai 

sokaságból, azonos vízjárásból származnak. A két fél évszázadra bontott adatsorok között 

nincs szignifkánsan nagy eltérés. 

A Spearman rho-próbával a nagy árvizek viselkedését vizsgáltuk, amely a Hármas-

Körösön az elemzett 1907–2006 közötti idıszakra matematikailag nem mutatott ki trendet a 

két vízmércét illetıen. 
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9. A Hármas-Körös három jelentısebb árvizének részletes vizsgálata 

 

3. tézis: A Hármas-Körösön a rendkívüli árvizek idıtartama növekszik, miközben a rendkívüli 

árhullámok között eltelt idıszak egyre jobban csökken. 

 

4. tézis: A Körös–Tisza torkolat közelsége nagymértékben befolyásolja a kunszentmártoni 

vízmércét, a gyomaira a torkolattól való távolság miatt azonban csak kisebb hatással bír. 

 

A Körösöknek igencsak viharos története volt az elmúlt egy, másfél évszázadban: az 

észlelt árvízszintek nagymértékben (18. táblázat) emelkedtek, gyakran heves árhullámok 

vonultak le. Hiába volt az árvízvédelmi rendszerben sokoldalú tervezés, alapos kivitelezés, 

folyamatos fejlesztés, mindezek ellenére katasztrofális helyzetek alakultak ki.  

18. táblázat: A Körös–Berettyó vízrendszer legnagyobb tetızı vízállásainak változásai 
1855–1915 között. 

Mérési pont 1855 1874 1876 1879 1881 1887 1888 1890 1895 1898 1913 1915 Hmax  
változás 

Fehér-Körös 
Kisjenı 5,59 5,59 5,76 6,02 6,13 6,64 6,00 6,38 6,13 5,54 4,98 7,12 +1,53 
Gyula 4,18 5,54 4,86 5,28 5,60 5,64 5,48 5,36 5,34 5,26 5,10 6,50 +2,32 
Fekete-Körös 
Nagyzerind 4,42 – 5,55 5,97 6,41 6,36 6,85 6,95 6,58 6,84 7,12 7,20 +2,78 
Remete  5,32 6,41 6,53 6,18 6,49 6,29 7,06 6,80 6,90 6,62 6,74 7,40 +2,08 
Sebes-Körös 
Körösszakál 2,82 2,13 2,63 3,48 3,65 3,89 – 3,81 4,12 3,90 4,46 3,88 +1,64 
Foki híd 3,06 3,65 – – 3,97 4,24 4,01 5,64 5,13 4,28 5,09 4,88 +2,58 
Körösladány 4,44 4,65 – – 5,28 4,62 4,87 5,39 6,25 5,61 6,26 6,44 +2,00 
Berettyó 
Berettyóújfalu 3,75 3,17 4,01 4,39 4,52 3,30 5,17 3,89 3,81 2,88 4,16 4,12 +1,42 
Szeghalom 3,19 – 3,69 4,16 3,82 3,35 3,85 4,15 4,69 3,94 4,83 4,92 +1,73 
Kettıs-Körös 
Békés 4,87 6,05 6,30 7,34 7,16 7,02 6,88 7,07 7,46 7,36 7,48 8,17 +3,30 
Köröstarcsa 5,18 5,54 5,70 5,66 – 5,64 5,58 6,72 7,36 6,97 7,36 7,83 +2,65 
Hármas-Körös 
Gyoma 6,52 6,58 6,86 6,86 7,17 6,62 6,71 6,89 7,84 7,16 7,76 8,08 +1,56 
Szarvas 6,84 6,50 – – 7,17 6,67 7,45 6,81 8,19 7,19 8,03 8,24 +1,40 
Kunszentmárton 6,89 6,45 7,45 7,99 8,16 6,34 8,24 5,80 8,52 6,45 7,44 7,66 +1,63 

Forrás: GALLACZ J. 1896 és KORBÉLY J. 1917. 

KORBÉLY J. 1916-ban, a Körösök árvízszintjének emelkedésével összefüggésben azon 

véleményét hangoztatta, hogy a Körösöknél nem szabad megelégedni az elért árvízvédelmi 

biztonsággal, hanem annak fokozására van szükség. Nem látott biztosítékot arra, hogy a 

jövıben nem lesz-e a korábbiaknál kedvezıtlenebb az árhullámok találkozása. Az elmúlt 
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közel egy évszázad ıt igazolta, mivel a Körös–Berettyó vízrendszer számos vízmércéjén 

megdılt az évszázadosnak hitt árvízi vízállás az 1970. évi és a 2006. évi árvíz során is. 

A 18. táblázatból jól látható, hogy 1855–1915 között Hármas-Körös és a Berettyó 

esetében átlagosan másfél méterrel, a Fehér-, a Fekete-, a Sebes-Körösön mintegy két, két és 

fél méterrel, a Kettıs-Körösön három méterrel is meghaladták a legnagyobb tetızı vízállások 

a kiindulásul választott 1855. évi legnagyobb vízállásokat (27. ábra).  

27. ábra: A legnagyobb tetızı vízállások változása 1855–1915 között 
a Körös–Berettyó vízrendszerben. 
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Forrás: GALLACZ J. 1896 és KORBÉLY J. 1917. 

A Kárpát-medencei gátszakadások19 háromnegyede erre a vizsgált idıszakra (1855–

1915) esett. A XIX. század második felében történt a legtöbb gátszakadás, amikor a 

töltésépítés magassága nem volt párhuzamos az egyre magasabb árvízszintekkel. NAGY L. 

(2008) kutatásai szerint a Körösök mentén 1871–1888 között több mint 200 gátszakadás 

történt: 1874–1881 között a Kettıs-Körös jobb partján 6, 1871–1888 között a Kettıs-Körös 

bal partján 8, 1868–1887 között a Fehér-Körös jobb partján 40, 1868–1887 között a Fekete-

Körös mentén 150 gátszakadás ment végbe. 

A XX. században a Körösök vízrendszerében levonult 17 jelentısebb árhullámból már 

„csak” 10 okozott töltésszakadást (SZLÁVIK L. és társai 1999), illetve a szakemberek 

szükségtározók igénybevételével ki tudták védeni nagyobb árvízkatasztrófák kialakulását. Az 

optimális töltésrendszerek kialakítása igen költséges és hosszú idıt igényel, ezért a Körösök 

mentén megvizsgálták a síkvidéki árvíztározási lehetıségeket is. A cél az árvízcsúcsok 

lecsapolása oly módon, hogy a védıképességet meghaladó szintek ne alakulhassanak ki. A 
                                                 
19 Nagy L. (2008) szerint a gátszakadás az a folyamat, illetve annak a folyamatnak az eredménye, amikor a gátban olyan megnyílás 
(folytonossági hiány) alakul ki, amelyen keresztül jelentıs vízmennyiség jut a folyóból a mentett oldalra. 



 94 

Körös–Berettyóvidéken árvízi üzemi tározó céljára Magyarországon öt terület szolgál: a 

Mályvádi-, a Kutas-, a Mérgesi-, a Kisdelta- és a Halaspusztai-tározó (19. táblázat). Területük 

összesen 121,63 km2, maximális tározó kapacitásuk 259,7 millió m3. A romániai területen hat 

jelentısebb tározó található: Dragán, Leşu, Lugas, Mezıtelegd, Tız-polder, Feltót (20. 

táblázat), amelyek maximális tározó kapacitása 311,4 millió m3. 

19. táblázat: A Körös–Berettyóvidék magyarországi árvízi üzemi tározóinak 
fontosabb hidrológiai adatai. 

A tározó 

Max. 
tározó 

térfogat 

Küszöbszint 
alatti 

térfogat 
Terület 

Tározási 
szint 

Folyó A tározó 

neve 
Mm3 km2 m B. f. 

Üzembe-
helyezés 

éve 

Fehér-Körös 
Fekete-Körös 

Kisdelta 26 14 5,80 90,80 1999 

Berettyó Kutas-tározó 36,5  38,96 90,80  
Kettıs-Körös 
Sebes-Körös 

Mérgesi 87,2  18,23 90,80 1975 

Fekete-Körös Mályvádi 75  36,89 90,80  
Sebes-Körös 
Berettyó 

Halaspusztai 35  21,75 90,80  

Forrás: SZLÁVIK L. 1978, SZLÁVIK L. és társai 1999. 

 

20. táblázat: A Körös–Berettyóvidék romániai területi többcélú tározók fontosabb 
hidrológiai adatai.  

A tározó 
A 

tározóhoz 
tartozó 

vízgyőjt ı 
területe 

Max. 
tározó 

térfogat 

Árvízi 
tározó  

térfogata az 
üzemvíz-

szint fölött 

Ter. 
Vízgyőjt ı 

A tározó 
neve Vízfolyás 

km2 Mm 3 km2 

Üzembe-
helyezés 

éve 

Dragán Dragán-p. 153 118 6,0 2,9 1984 
Leşu Jád-p. 101 28,3  1,2 1974 
Lugas Sebes-K.  63,5   1988 

Sebes-Körös 

Mezıtelegd Sebes-K.  52,9   1989 
Fekete-Körös Tız-polder Tız-p.  15 10,0  1973 
Fehér-Körös Feltót Csigér-p. 300 33,7 18,5 3,72 1973 

Forrás: SZLÁVIK L. 1979, SZLÁVIK L. – GALBÁTS Z. – KISS A. 1996. 
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9.1. Az 1919. évi árvíz 

 

Az 1919. évi április közepi–májusi árvíz során az egész Tisza-völgyben, így a 

Körösökön is sok korábbi tetızési rekord megdılt (21. táblázat). Az 1919. évi árvíz tetızı 

szintjei helyenként jelentısen meghaladták az 1915. évit. A legnagyobb LNV növekedést 

Kunszentmártonnál mérték, 0,94 méterrel. A vízrendszer többi folyóján átlagban fél méteres 

LNV emelkedés mutatható ki. A vízszint az árvízvédelmi rendszer szinte teljes hosszában 

színelt a töltéskorona magasságával, illetve a fölé emelkedett, így több kilométer 

hosszúságban csak nyúlgátakkal lehetett megakadályozni az árvíz töltés tetején való átömlését 

(SZLÁVIK L. és társai 1999).  

21. táblázat: A Körös–Berettyó vízrendszer legnagyobb vízállásai 1915-ben és 1919-ben. 

Mérési pont 
Vízmérce 
„0” pontja 1915 1919 Hmax  

változás 
Fehér-Körös 
Gyula 84,65 6,50 6,72 +0,22 
Fekete-Körös 
Remete  83,13 7,40 7,86 +0,46 
Sebes-Körös 
Körösladány 80,92 6,44 7,14 +0,70 
Berettyó 
Szeghalom 82,62 4,92 5,66 +0,74 
Kettıs-Körös 
Békés 81,06 8,17 8,62 +0,45 
Hármas-Körös 
Gyoma 78,58 8,08 8,73 +0,65 
Kunszentmárton 76,17 8,06 9,00 +0,94 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

Az I. világháború miatt az 1919. évi Vízrajzi Évkönyv a Hármas-Körös vízmércéi 

közül csak Gyoma napi vízállásadatait közölte (3. melléklet). A részletes elemzés 

megkönnyítése érdekében a Tisza csongrádi vízmércéjét („0” pont 76,95 m A f) hívtuk 

segítségül (4. melléklet). A folyószabályozások során a Körösökkel kapcsolatban célul tőzték 

ki, hogy a mellékfolyók áradásai a Tisza áradását megelızzék, s lehetıség szerint ne 

torlódjanak egymásra. Az 1919. évi április végi, májusi árvíz idején ez kiválóan teljesült, 

mivel a Hármas-Körös gyomai tetızése kilenc nappal elızte meg a Tisza csongrádi tetızését. 

A Hármas-Körös árvize Gyománál 1919. április 26–május 28. között zajlott (28. ábra). 

Az árvizes napok száma 32, amelynek meghatározásánál a ma érvényes árvízvédelmi 

készültségi fokozatokat vettük alapul: I. fokú 550–650 cm között, II. fokú 651–750 cm között, 

III. fokú 751–850 cm között, 851 cm felett (29. ábra). Az árvíz május 4-én, 873 cm-rel 
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tetızött, amely 65 cm-rel haladta meg az 1915. évi LNV-t. 

28. ábra: A Hármas-Körös gyomai és a Tisza csongrádi vízállásai 
az 1919. évi árvíz során. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

Viszonyításul a Hármas-Körös árvizéhez, 1919-ben a Tisza csongrádi árvize 50 napig 

(április 13–június 2.) tartott. Itt is a mai árvízvédelmi készültségi fokozatokkal számoltunk: I. 

fokú 650–750 cm között, II. fokú 751–800 cm között, III. fokú 800–900 cm között, 901 cm 

felett. Az árvíz május 13-án, 929 cm-rel tetızött. 

29. ábra: A Hármas-Körös gyomai és a Tisza csongrádi árvizes napjainak megoszlása az 
1919. évi április végi, májusi árvíz során. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
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A Hármas-Körös vízjárása a gyomai vízmérce állomásra vonatkoztatott vízállások 

1919. évi idısorával is jellemezhetı (22. táblázat). A hidrológiai elemek feldolgozásának 

egyik alkalmazott módja a gyakorisági20 és tartóssági21 görbék számítással, vagy 

szerkesztéssel történı elıállítása.  

22. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös gyomai 
vízmércéjén 1919-ben mért adatokból. 

Gyakoriság Tartósság 
Összesen Összesen Osztályköz 

cm 
I. II.  III.  IV.  V. VI.  VII.  VIII.  IX.  X. XI.  XII.  nap % nap % 

−50–−100         15 16   31 8,61 31 8,61 
−1–−50        5 12 10   27 7,50  58 16,11 
0–50  15    2  5 2 3   27 7,50 85 23,61 
50–100 1 3    6 3 2 1 2   18 5,00 103 28,61 
100–150 1 1    5 3 2   5 4 21 5,83 124 34,44 
150–200 3  1   3 3 1    1 12 3,33 136 37,77 
200–250 2 3 3   1 13 4   3 1 30 8,33 166 46,10 
250–300 2 4 10   2 1 6    2 27 7,50 193 53,60 
300–350 9 2 6   2  2   1 11 33 9,17 226 62,77 
350–400 3  6   2  2   3 8 24 6,67 250 69,44 
400–450 2  1   1 3 2   7 1 17 4,72 267 74,16 
450–500 2   12  6     5 2 27 7,50 294 81,66 
500–550 6  3 6 4      3 1 23 6,39 317 88,05 
550–600   1 4 4      3  12 3,33 329 91,38 
600–650    5 6        11 3,06 340 94,44 
650–700     5        5 1,39 345 95,83 
700–750    3 3        6 1,67 351 97,5 
750–800     5        5 1,39 356 98,89 
800–850     2        2 0,56 358 99,45 
850–900     2        2 0,56 360 100 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

Az adatfeldolgozás során úgy jártunk el, hogy az idırendben észlelt adatokat nagyság 

szerint rendeztük, tekintet nélkül az észlelés idıpontjára. A nagyság szerint rendezett 

adatokból alkalmas osztályköz felvételével folytatólagos osztálysorozatot állítottunk fel, 

megszámoltuk, egy osztályközbe hány adat (osztályköz gyakorisági szám) esett. Az 

osztályközöket 50 cm-es vízállásra választottuk meg. Az osztályközök kialakításánál 

figyeltünk arra, hogy túl hosszúak, de túl rövidek se legyenek. Kevés osztályköz esetén az 

adatok zöme csak néhány osztályközbe esik, így az adatokban rejlı információ nem ismerhetı 

meg kellı mélységben. Túl sok osztályköz felvétele esetén az információ elaprózódik, így 

                                                 
20 Gyakoriság: valamely adathalmaz valamely értékének, vagy meghatározott értéktartományba esı értékeinek az egész halmaz tagjai közötti 
elıfordulását kifejezı viszonyszám. 
21 Tartósság: valamely megadott idıközre vonatkozó adathalmazban a megadott értéket meghaladó (vagy nála kisebb) adatok 
elıfordulásának az egész idıközhöz viszonyított tartalma. 
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gyakran áttekinthetetlenné válik. Az adatok mennyiségétıl függıen 10–20 osztályközt 

célszerő felvenni. 

A gyakorisági számok folytatólagos összegzésével az illetı osztályköz alsó határával 

jelölt vízállásértékek tartósságát kaptuk meg. Ezek a számok azt mutatták meg, hogy az 

észlelt vízállás a vizsgált idıszakban hányszor érte el, vagy haladta meg ezt az alsó határral 

jelölt vízállást. A gyakoriság fogalma mindig az osztályközhöz, a tartósságé mindig egy 

vízálláshoz kapcsolódik. 

1919-ben a Hármas-Körös gyomai vízmércéjét megvizsgálva a legnagyobb 

gyakorisági szám 33, amely a 300−350 cm-es osztályközhöz tartozik, a teljes 1919. évet 

figyelembe véve arányaiban 9,17%-ot tesz ki. Mindez azt jelentette, hogy a legtöbbször ebben 

a tartományban észlelték a Hármas-Körös gyomai vízállását 1919-ben. Jellemzı gyakorisági 

szám még a 31 (−50–−100 cm-es), a 30 (200–250 cm-es) és a 27 (−1–−50 cm-es, 0–50 cm-es, 

250–300 cm-es, 450–500 cm-es), ezek a tartományok összesen mintegy 47%-ot jelentenek. A 

gyomai vízmércén 1919-ben az árvízvédelmi készültség szintjét figyelembe véve I. fokú 

készültség 23 napon, II. fokú 16 napon, III. fokú 7 napon, a fölötti 2 napon keresztül tartott. 

Az osztályközre bontást a magas vízállásnál kezdtük. Két egymás alatti osztályköz 

közül a felsınek az alsó határa és az alsónak a felsı határa ugyanaz a számérték. A határnak 

megfelelı számértéket a felsı osztályközbe soroltuk be. A gyakoriságok meghatározását 

havonként végeztük, mert az ellenırzés így jóval egyszerőbb és a táblázatban foglalt számok 

szemléletesen jellemzik a vízjárás éven belüli alakulását. 

A Tisza vízjárása a csongrádi vízmérce állomásra vonatkoztatott vízállások 1919. évi 

idısorával kielégítıen jellemezhetı annak ellenére, hogy a vízállás észlelése nem teljes (23. 

táblázat), mivel csak 341 adat állt rendelkezésre a 365 helyett. A legmagasabb gyakorisági 

szám 37, amely az 500–550 cm-es osztályközhöz tartozik, arányaiban 10,85%-ot tett ki. Ezt 

34 nappal a 400–450 cm-es tartomány követi, amely 9,97%-ot képviselt a vizsgált 341 

napból. Meghatározó továbbá a 26 napos 550–600 cm-es, a 24 napos 450–500 cm-es, a 23 

napos 350–400 cm-es, a 22 napos −100–−150 cm-es osztályköz, amelyek összesen 28%-ot 

fedtek le. 
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23. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Tisza csongrádi vízmércéjén 1919-
ben mért adatokból. 

Gyakoriság Tartósság 

Összesen Összesen Osztályköz 
cm 

I. II.  III.  IV.*  V.*  VI.*  VII.*  VIII.  IX.  X. XI.  XII.  nap % nap % 

−150–−200          17   17 4,99 17 4,99 
−100–−150         11 11   22 6,45 39 11,44 
−50–−100  6       6 3 2  17 4,99 56 16,43 
−1–−50  6       5  1  12 3,52 68 19,95 
0−50  5      5 8  2  20 5,87 88 25,82 
50–100  3      2   2  7 2,05 95 27,87 
100–150  1    2  2   2 3 10 2,93 105 30,80 
150–200 1 1    2  2    2 8 2,35 113 33,15 
200–250 1     3  1    4 9 2,64 122 35,79 
250–300 2 1    3  2   1 1 10 2,93 132 38,72 
300–350 1     2 2 2   0 2 9 2,64 141 41,36 
350–400 1 3 7   1 3 6   1 1 23 6,74 164 48,10 
400–450 2 2 21   2 4 1    2 34 9,97 198 58,07 
450–500 5  2   1 5 3   1 7 24 7,04 222 65,11 
500–550 18  1 2  3  5   3 5 37 10,85 259 75,96 
550–600    5  4     13 4 26 7,62 285 83,58 
600–650    5  2     2  9 2,64 294 86,22 
650–700    14 1 1       16 4,69 310 90,91 
700–750    3 2        5 1,47 315 92,38 
750–800     5        5 1,47 320 93,85 
800–850     5        5 1,47 325 95,32 
850–900     12        12 3,52 337 98,84 
900–950     4        4 1,17 341 100 
*április 18., május 2., május 4., június 27–30., júl. 1–17. nem észlelt 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

A világháborús események során bekövetkezett román megszállás miatt az 1919. évi 

rendkívüli árvízi helyzet elleni védekezés szervezése és irányítása eléggé komoly 

nehézségekbe ütközött (FEJÉR L. 2001).  

Az 1919. évi árhullám hatására az akkor még egységes Fehér-Körösi Ármentesítı 

Társulat elhatározta a töltéskorona szintjének egy méterrel való megemelését (FEJÉR L. 2001). 

A trianoni döntés értelmében azonban a társulat érdekeltségi területének csak 90%-a maradt 

magyar kézben (TELLYESNICZKY J. 1928, BECKER Á. 1939). Itt végre is hajtották a gátak 

koronamagasságának emelését, ellenben az Arad megyei Társulathoz csatolt részeken a 

koronaszint változatlan maradt (GÓG I. 1995, PREHOFFER E. 1997). 

Az 1919-es árvíz után alakultak ki azok a töltésméretek, amelyek a Körösök töltéseit 

1960-ig jellemezték. Általában 4–5,0 méter koronaszélességőek voltak, magasságuk a 

mértékadó árvízszint fölött 0,60–1,50 méter között változott. 
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9.2. Az 1970. évi árvíz 

 

Az 1970 júniusi tiszai árvíz a Körösök völgyét is érzékenyen érintette (2., 3. kép): a 

négy mellékfolyón, a Kettıs- és a Hármas-Körösön csaknem a teljes hosszon az addigi 

legnagyobb vízszint alakult ki (SZLÁVIK L. és társai 1999), az árvíz hidrológiai paraméterei – 

tetızı vízállás, vízhozam, tartósság, az árhullám által szállított víztömeg – mind meghaladták 

az addig észlelt értékeket. Gyoma, Kunszentmárton, Gyula közel fél méterrel, Remete és 

Körösladány majdnem 80 cm-rel, Szeghalom több mint egy méterrel meghaladta az 1919. évi 

LNV-t (24. táblázat). 

2. kép: Töltésmegerısítés bordás megtámasztással a Körösök mentén. 

 

Forrás: LÁSZLÓ F. 1971. 

3. kép: A védtöltés hosszirányú repedése. 

 

Forrás: LÁSZLÓ F. 1971. 
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24. táblázat: A Körös–Berettyó vízrendszer legnagyobb vízállásai 1919-ben és 1970-ben. 

Mérési pont 
Vízmérce 
„0” pontja 1919 1970 Hmax  

változás 
Fehér-Körös 
Gyula 84,65 6,72 7,18 +0,46 
Fekete-Körös 
Remete  83,13 7,86 8,63 +0,77 
Sebes-Körös 
Körösladány 80,92 7,14 8,15 +1,01 
Berettyó 
Szeghalom 82,62 5,66 6,78 +1,12 
Kettıs-Körös 
Békés 81,06 8,62 9,38 +0,76 
Hármas-Körös 
Gyoma 78,58 8,73 9,18 +0,45 
Kunszentmárton 76,17 9,00 9,47 +0,47 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

A gátakat a korábbi maximumoknál 0,43–0,76 méterrel magasabb vizek áztatták, több 

helyen rézsőcsúszások keletkeztek, de a töltéseket sikerült megvédeni (SZLÁVIK L. és társai 

1999). Román területen, a deltavidéken gátszakadás történt: a Fehér-Körösön Kisjenı fölött a 

jobb parti töltés 150 méter hosszon átszakadt. A magyar területetek elöntését az 1966. évi 

árvíz után épített lokalizáló töltés akadályozta meg (PÁLINKÁS L. 1971, TAKÁCS L. 1971/a, b, 

SZLÁVIK L. 1976/a). 

A Hármas-Körös árvize Gyománál (4. kép) 1970. május 16–július 4. között zajlott (30. 

ábra). Az árvizes napok száma 50, a ma érvényes árvízvédelmi készültségi fokozatokat alapul 

véve (31. ábra). Az árvíz június 14-én, 918 cm-rel tetızött, amely 45 cm-rel haladta meg az 

1919. évi LNV-t.  

4. kép: Hármas-Körös Gyománál 1970-ben. 

 

Forrás: LÁSZLÓ F. 1971. 
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30. ábra: A Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni vízállásai 
az 1970. évi májusi–júniusi árvíz során. 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

19
70

. m
áj

. 1
6.

19
70

. m
áj

. 2
0.

19
70

. m
áj

. 2
4.

 

19
70

. m
áj

. 2
8.

 

19
70

. j
ún

. 1
.

19
70

. j
ún

. 5
.

19
70

. j
ún

. 9
.

19
70

. j
ún

. 1
3.

19
70

. j
ún

. 1
7.

19
70

. j
ún

. 2
1.

19
70

. j
ún

. 2
5.

19
70

. j
ún

. 2
9.

19
70

. j
úl

. 3
.

V
íz

ál
lá

s 
cm

-b
en

Gyoma

Ksztm

 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

31. ábra: A Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni árvizes napjainak megoszlása 
az 1970. évi májusi–júniusi árvíz során. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

Kunszentmártonnál (5. kép) a Tisza visszaduzzasztó hatása befolyásolta a vízállásokat, 

ott a gyomainál jóval tovább, mintegy 121 napon át – 1970. március 10-tıl július 9-ig – tartott 

az árvíz. A tetızés 947 cm-rel, 1970. június 15-én történt, amely 47 cm-rel lépte túl az 1919. 

évi LNV-t. A könnyebb és egyszerőbb összehasonlítás érdekében az árvizes napok 

megoszlását csak arra az 50 napra szőkítettük le, ameddig a gyomai árvíz tartott. A 31. ábráról 

jól leolvasható, hogy Kunszentmárton esetében ebben a félszáz napban teljesen hiányzik az I. 

fokú árvízvédelmi készültséghez tartozó vízszint, s kiugróan magas a 851 cm feletti vízállások 

száma. 
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5. kép: Hármas-Körös Kunszentmártonnál 1970-ben. 

 

Forrás: LÁSZLÓ F. 1971. 

A Hármas-Körös vízjárása gyakorisági és tartóssági görbék szerkesztésével a gyomai 

és a kunszentmártoni vízmérce állomásokra vonatkoztatott vízállások 1970. évi idısorával 

nagyszerően jellemezhetı. Az adatfeldolgozás során az adatokat nagyság szerint rendeztük, 

osztályközök felvételével folytatólagos osztálysorozatot állítottunk fel. Megszámoltuk, egy 

osztályközbe (50 cm-es vízállásonként) mennyi adat került. A gyakorisági számok 

folytatólagos összeadásával az illetı osztályköz alsó határával jelölt vízállásértékek 

tartósságához jutottunk hozzá. Ezek a számok azt mutatták meg, hogy a vizsgált idıszakban 

az észlelt vízállás hányszor érte el, vagy haladta meg ezt az alsó határral jelölt vízállást.  

A Hármas-Körös gyomai vízmércéjén 1970-ben mért vízállásokat (5. melléklet) 

értékelve a legnagyobb gyakorisági szám 87, amely a 300–350 cm-es osztályközhöz tartozik, 

arányaiban 23,84%-ot tett ki (25. táblázat). Ez azt jelentette, hogy 1970-ben a Hárma-Körös 

gyomai vízállását leggyakrabban a 300–350 cm-es intervallumban észlelték. Mindez az I. 

fokú árvízvédelmi készültség szintje alatt található két méterrel. A második legnagyobb az 58 

napos a 350–400 cm-es tartomány, amely 15,89%-ot képviselt a vizsgált 365 napból. 

Meghatározó még a 31 napos 550–600 cm-es, a 26 napos 450–500 cm-es, a 23−23 napos 

250–300 cm-es és a 650–700 cm-es, a 22 napos 600–650 cm-es osztályközök, amelyek 

mindösszesen 34,24%-ot jelentenek. 
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25. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös gyomai 
vízmércéjén 1970-ben mért adatokból. 

Gyakoriság Tartósság 
Összesen Összesen Osztályköz 

cm 
I. II.  III.  IV.  V. VI.  VII.  VIII.  IX.  X. XI.  XII.  nap % nap % 

−1–−50            4 4 1,10 4 1,10 
0–50            14 14 3,84 18 4,94 
50–100 1           4 5 1,37 23 6,31 
100–150 1 1          1 3 0,82 26 7,13 
150–200  3          4 7 1,92 33 9,05 
200–250 3 2          2 7 1,92 40 10,97 
250–300 7         14  2 23 6,30 63 17,27 
300–350 9 1 2    3 3 22 17 30  87 23,84 150 41,11 
350–400 7  2    13 28 8    58 15,89 208 57,00 
400–450 2 1 1    7      11 3,01 219 60,01 
450–500 1 3 8  11  3      26 7,12 245 67,13 
500–550  6 5 3 4  1      19 5,21 264 72,34 
550–600  2 5 17 5  2      31 8,49 295 80,83 
600–650  2 4 8 5 1 2      22 6,03 317 86,86 
650–700  3 4 2 5 9       23 6,30 340 93,16 
700–750  4   1 8       13 3,56 353 96,72 
750–800      5       5 1,37 358 98,09 
800–850      3       3 0,82 361 98,91 
850–900      2       2 0,55 363 99,46 
900–950      2       2 0,55 365 100 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

A Hármas-Körös kunszentmártoni vízmércéjén 1970-ben észlelt vízállásokat (6. 

melléklet) elemezve a legnagyobb gyakorisági szám 39, amely a 0–50-es osztályközhöz 

tartozik, arányaiban 10,68%-ot tett ki (26. táblázat). Ezt 28 nappal a 150–200 cm-es 

tartomány követi, amely 7,67%-ot képvisel a vizsgált 365 napból. Fontosak még a 27 napos 

−1–−50 cm-es, 100–150 cm-es, 700–750 cm-es, a 26 napos 650–700 cm-es osztályközök, 

amelyek összesen 29,32%-ot jelentenek. 
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26. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös 
kunszentmártoni vízmércéjén 1970-ben mért adatokból. 

Gyakoriság Tartósság 
Összesen Összesen Osztályköz 

cm 
I.  II.  III.  IV.  V. VI.  VII.  VIII.  IX.  X. XI.  XII.  nap % nap % 

−51–−100          7   7 1,92 7 1,92 
−1–−50         3 19 2 3 27 7,40 34 9,32 
0–50 2        11 5 12 9 39 10,68 73 20,00 
50–100 1       5 3  6 5 20 5,48 93 25,48 
100–150 3 3      4 12  3 2 27 7,40 120 32,88 
150–200 1 2     3 13 1   8 28 7,67 148 40,55 
200–250 1 3     1 7   4 4 20 5,48 168 46,03 
250–300 4      2 2   3  11 3,01 179 49,04 
300–350 2  2    1      5 1,37 184 50,41 
350–400 4 1 2    4      11 3,01 195 53,42 
400–450 6  2    5      13 3,56 208 56,98 
450–500 7 2 3    4      16 4,38 224 61,36 
500–550  3     2      5 1,37 229 62,73 
550–600  3 7    2      12 3,29 241 66,02 
600–650  3 7    2      12 3,29 253 69,31 
650–700  4 8 2 11  1      26 7,12 279 76,43 
700–750  4  11 10  2      27 7,40 306 83,83 
750–800    17 2  2      21 5,75 327 89,58 
800–850     2 3       5 1,37 332 90,95 
850–900     3 12       15 4,11 347 95,06 
900–950     3 15       18 4,93 365 100 

Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

Az osztályközre bontást a magas vízállásnál kezdtük. Két egymás alatti osztályköz 

közül a felsınek az alsó határa és az alsónak a felsı határa ugyanaz a számérték. A határnak 

megfelelı számérték a felsı osztályközbe tartozik. A gyakoriságok meghatározását havonként 

végeztük el, mert az ellenırzés így könnyebb és a táblázatban foglalt számok szemléletesen 

jellemzik a vízjárás éven belüli alakulását. 

Az 1970. évi árvíz után az árvízvédelmi biztonság kérdése újra elıtérbe került. Ez az 

év rámutatott arra, hogy mindig lehet és kell is a korábbi legnagyobb árvizeknél nagyobb 

árvizekre számítani. Nincs abszolút mértékben védelmet nyújtó töltésrendszer, amelynek a 

magasítását az anyagi megfontolások korlátok közé ne zárnák. 
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9.3. A 2006. évi árvíz 

 

A Hármas-Körös árvize Gyománál 2006. március 8–május 15. között zajlott (32. 

ábra). Az árvizes napok száma 69, amely 19 nappal haladta meg az 1970. évi árvizes napok 

számát. A számításhoz a Hármas-Körösre érvényes árvízvédelmi készültségi fokozatokat 

vettük alapul (33. ábra). 1970-hez képest, 2006-ban nemcsak a II. fokú, hanem a III. fokú 

árvízvédelmi készültség szintjébe tartozó vízállások is jelentıs arányban vették ki a részüket 

az árvízbıl. Az árvízi védekezés során a folyó menti védtöltéseket számos helyen (pl. 

Békésszentandrás, Szarvas, Mezıtúr, Öcsöd, Kunszentmárton, Szelevény – 9. melléklet) 

homokzsákokkal erısítették meg (6., 7., 8. kép). Az árvíz április 19-én, 909 cm-rel tetızött, 

amely 36 cm-rel haladta meg az 1919. évi LNV-t, s 9 cm-re közelítette meg az 1970. évi 

LNV-t. 

Kunszentmártonnál a Tisza visszaduzzasztó hatása – 1970-hez hasonlóan – 

befolyásolta a vízállásokat (9., 10. kép), a gyomainál most csak néhány nappal tovább, 

mintegy 75 napon át – 2006. február 28-tól május 20-ig – tartott az árvíz. A tetızés 1041 cm-

rel, 2006. április 21-én következett be, amely 141 cm-rel lépte túl az 1919. évi, 94 cm-rel az 

1970. évi LNV-t. 

A könnyebb és egyszerőbb összehasonlítás érdekében az árvizes napok megoszlását 

csak arra a 69 napra szőkítettük le, ameddig a gyomai árvíz tartott. A 33. ábrán jól látható, 

hogy Kunszentmárton esetében ebben a periódusban kiugróan magas a 651–750 cm, a 851–

1000 cm és az 1000 cm feletti vízállások száma. 

32. ábra: A Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni vízállásai 
a 2006. évi márciusi–májusi árvíz során. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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33. ábra: A Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni árvizes napjainak megoszlása 
a 2006. évi márciusi–májusi árvíz során. 
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Vízrajzi évkönyvek adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 

6. kép: Hármas-Körös menti töltésmegerısítés homokzsákokkal a 2006. évi árvíz idején. 

 

Fotó: BABÁK K. 2006. 
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7. kép: Töltésmegerısítés által okozott károk a 2006. évi árvíz idején. 

 

Fotó: BABÁK K. 2006. 
 

8. kép: A 2006. évi árvíz békésszentandrási duzzasztómőnél. 

 

Fotó: BABÁK K. 2006. 
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9. kép: Hármas-Körös Kunszentmártonnál a 2006. évi árvíz idején. 

 
Fotó: BABÁK K. 2006. 

 
10. kép: Hármas-Körös 2006. évi árvize Kunszentmártonnál. 

 
Fotó: BABÁK K. 2006. 
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A Hármas-Körös vízjárásának elemzését a 2006. évi gyakorisági és tartóssági görbék 

szerkesztésével a gyomai és a kunszentmártoni vízmérce állomásokra vonatkoztatva is 

elvégeztük. Az adatfeldolgozás során az adatokat növekvı sorba rendeztük, osztályközök 

felvételével folyamatos osztálysorozatot készítettünk. Osztályközönként (50 cm-es vízállások) 

megszámoltuk, melyikbe mennyi adat került. Az 1919-es és az 1970-es évhez hasonlóan 

megállapítottuk a gyakorisági és a tartóssági számokat is. 

A Hármas-Körös gyomai vízmércéjén 2006-ban mért vízállásokat (7. melléklet) 

értékelve a legnagyobb gyakorisági szám 133, amely a 300–350 cm-es osztályközhöz tartozik, 

arányaiban 36,44%-ot tett ki (27. táblázat). Ez azt jelentette, hogy 2006-ban a Hárma-Körös 

gyomai vízállását leggyakrabban a 300–350 cm-es intervallumban észlelték. (1970-ben is ez a 

tartomány volt a legszélesebb.) Mindez az I. fokú árvízvédelmi készültség szintje alatt két 

méterrel található. A második legnagyobb a 21 napos az 500–550 cm-es tartomány, amely 

5,75%-ot képviselt a vizsgált 365 napból. Meghatározó még a 20–20 napos −1–−50 cm-es, 

0−50 cm-es, a 19–19 napos 600–650 cm-es, 650–700 cm-es és a 17 napos 750–800 cm-es 

osztályköz, amelyek mindösszesen 26,04%-ot jelentenek. 

27. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös 
gyomai vízmércéjén 2006-ban mért adatokból. 

Gyakoriság Tartósság 
Összesen Összesen Osztályköz 

cm 
I. II.  III.  IV.  V. VI.  VII.  VIII.  IX.  X. XI.  XII.  nap % nap % 

−1–−50            20 20 5,48 20 5,48 
0–50  2         9 9 20 5,48 40 10,96 
50–100  11         3 2 16 4,38 56 15,34 
100–150 4 2         4  10 2,74 66 18,08 
150–200 9 3         2  14 3,84 80 21,92 
200–250 5          3  8 2,19 88 24,11 
250–300 1          4  5 1,37 93 25,48 
300–350 1 1   5  29 31 30 31 5  133 36,44 226 61,92 
350–400 1    6 1 2      10 2,74 236 64,66 
400–450 2 1   2 3       8 2,19 244 66,85 
450–500 3 2   1 3       9 2,47 253 69,32 
500–550 5 2 5  2 7       21 5,75 274 75,07 
550–600  2 7  2 4       15 4,11 289 79,18 
600–650  2 8 1 3 5       19 5,21 308 84,39 
650–700   8  4 7       19 5,21 327 89,60 
700–750   3 1 4        8 2,19 335 91,79 
750–800    15 2        17 4,66 352 96,45 
800–850    5         5 1,37 357 97,82 
850–900    5         5 1,37 362 99,19 
900–950    3         3 0,82 365 100 

VITUKI adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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A Hármas-Körös kunszentmártoni vízmércéjén (11. kép), 2006-ban mért vízállásokat 

(8. melléklet) értékelve a legnagyobb gyakorisági szám 46, amely a 0−50 cm-es 

osztályközhöz tartozik, arányaiban 12,60%-ot tett ki (28. táblázat). Ez azt jelentette, hogy 

2006-ban a Hárma-Körös kunszentmártoni vízállását leggyakrabban a 0–50 cm-es 

intervallumban észlelték. (1970-ben is ez a tartomány volt a legszélesebb.) A második 

legnagyobb a 44 napos −1–−50 cm-es tartomány (ez a „0” pont alá esik), amely 12,05%-ot 

képviselt a vizsgált 365 napból. Meghatározó a 33 napos −51–−100 cm-es, a 32 napos 50–100 

cm-es és a 30 napos 100150 cm-es osztályköz, amelyek mindösszesen 26,03%-ot jelentenek. 

11. kép: Hármas-Körös kunszentmártoni vízmércéje 2006. évi árvíz idején. 

 
Fotó: BABÁK K. 2006. 
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28. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös 
kunszentmártoni vízmércéjén 2006-ban mért adatokból. 

Gyakoriság Tartósság 
Összesen Összesen Osztályköz 

cm 
I. II.  III.  IV.  V. VI.  VII.  VIII.  IX.  X. XI.  XII.  nap % nap % 

−51–−100          28  5 33 9,04 33 9,04 
−1–−50       6 2 8 3 6 19 44 12,05 77 21,09 
0–50  12     6 7 8  6 7 46 12,60 123 33,69 
50–100 2 3     6 11 4  6  32 8,77 155 42,46 
100–150 12 3     2 4 2  7  30 8,22 185 50,68 
150–200 1 1     1 2 3  5  13 3,56 198 54,24 
200–250 1      1 3 2    7 1,92 205 56,16 
250–300 1    3  1 2 3    10 2,74 215 58,90 
300–350 2 1   3  1      7 1,92 222 60,82 
350–400 1 3   2  1      7 1,92 229 62,74 
400–450 2 1   1  3      7 1,92 236 64,66 
450–500 2 1   1 1 1      6 1,64 242 66,30 
500–550 7 2 3  1 2 1      16 4,38 258 70,68 
550–600  1 4  1 1 1      8 2,19 266 72,87 
600–650   7  1 4       12 3,29 278 76,16 
650–700   12 1 2 6       21 5,75 299 81,92 
700–750   5 2 2 14       23 6,30 322 88,22 
750–800    3 2 1       6 1,64 328 89,86 
800–850    4 2 1       7 1,92 335 91,78 
850–900    3 3        6 1,64 341 93,42 
900–950    2 4        6 1,64 347 95,06 
950–1000    4 3        7 1,92 354 96,98 
1000–1050    11         11 3,01 365 100 

VITUKI adatai alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 

 

 A Hármas-Körösön a rendkívüli árvíz idıtartama Gyoma esetében több mint a 

kétszeresére emelkedett (1919. 32 nap – 2006. 69 nap). Kunszentmártonnál az 1970. évi 

mintegy négy hónapot kitevı rendkívüli árvíz a Tisza jelentıs visszaduzzasztó hatását mutatta 

meg, amelyet a Hármas-Körös–Tisza torkolat közelsége indokol. A kunszentmártoni 

vízmércén az évi legnagyobb (1041 cm) és legkisebb (−93 cm) vízállás különbségét tekintve a 

2006-ban 1134 cm volt a vízjáték, amely egy méterrel haladta meg az 1970. évi értéket. A 

gyomai vízmércén 2006-ban az évi legkisebb (−28 cm) és legnagyobb (909 cm) vízállás 

különbsége 937 cm-t ért el, amely hat cm-re megközelítette az 1919. évi értéket. 



 113 

10. A Hármas-Körös hullámtér-feltöltıdésének vizsgálata a 

folyószabályozások óta a Takács-zugi mintaterületen 

 

5. tézis: A Hármas-Körös mentén a hullámtéri feltöltıdés nagyságrendje az Alsó-Tiszáéval 

megegyezı. 

 

A Tisza a késı-pleisztocénben és az óholocén elején még az Érvölgyön keresztül folyt, 

majd szerkezeti mozgások következtében helyezıdött át a mai Bodrogköz térségébe, s az 

újholocénre foglalta el helyét (SOMOGYI S. 1961, 1967, 2000). Az ısi Tisza és mellékfolyói 

óriási területeket árasztottak el az Alföldön, a Tiszának szinte alig volt állandó medre. Az 

áradások alkalmával a víz hatalmas ártereken terült szét és az ártéri növényzet közé rakta le a 

termékeny iszapot (3. térkép). A partokon lapos emelkedések, övzátonyok (parti hátak) 

alakultak ki, míg az ártér távolabbi részein, a magas ártereken a felszín magasságát a 

lepelhomok, vagy a parti dőnék emelték meg (SOMLYÓDY L. 2000). 

3. térkép: A folyószabályozás elıtt vízzel borított területek a Tisza és mellékfolyói 
mentén. 

 

1 = árvízi lefolyás iránya 2 = vízzel borított terület 3 = országhatár 4= vizsgált terület 

Forrás: IHRIG D. 1973 nyomán szerkesztette BABÁK K 2010. 
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A Körös–Berettyóvidék vízhálózatát a pleisztocénben két fontosabb vízfolyás 

határozta meg: egy északkeleti irányból érkezı nagy, meanderezı folyó, feltehetıleg az İs-

Tisza, illetve egy fonatos folyó, amely a Fekete- és a Fehér-Körös ıse lehetett (34. ábra). A 

Körös–Berettyó vízrendszer a pleisztocénben és az óholocénban a Tiszántúl nagy 

üledékgyőjtıje, erózióbázisa lehetett (SÜMEGHY J. 1944, 1945, 1956; RÓNAI A. 1956; 

URBANCSEK J. 1960, 1965; KÁDÁR L. 1964). A folyók az üledékeket különbözı 

távolságokból és irányokból hordták össze az emelkedı területekrıl a süllyedı medencék felé, 

amelyben durva és finom rétegek is egyformán elıfordulnak. A Berettyó–Körösvidék 

felszínét nagyrészt holocén folyóvízi üledékek építik fel. A Hortobágy–Berettyó és a Berettyó 

közötti, a Fehér- és Kettıs-Körös és a Sebes-Körös közötti területek javarészben újholocén 

felszínek (MAROSI S. – SZILÁRD J. 1969), amelyekre áttelepített iszapos lösz, iszapos agyag, 

agyag jellemzı. A Körösöket széles sávban követik a legfiatalabb képzıdmények, az 

öntésföldek (homok, iszap, agyag). A hordalékkúpokon és a folyóhátakon óholocén löszszerő 

üledék található. 

34. ábra: Szarvas környékének tömbszelvénye (MENDÖL T. 1928). 

 

1 = talaj; 2 = Körös (holocén) árvízi lerakódásai (agyag, iszap); 3 = ópleisztocén folyók homok 
lerakódásai; 4 = ó-pleisztocén folyók homokos agyag–iszap árvízi lerakódásai; 5 = ópleisztocén ázott 
lösz; Hh = Halház, Mgz = Mangolzug; Nyz= Nyúlzug; ÓT = Ótemplom; SzTA = út Szentandrás felé 

 

A Nagy-Körös, vagy Egyesült-Körös22 a Fekete- és Fehér-Körös békési egyesülésétıl 

csongrádi torkolatáig a szabályozás elıtti állapotában mint rendkívül kanyargó folyó – a 

Berettyó és Sebes-Köröstıl eltérıen – nem alkotott mocsarakat, hanem a felülrıl érkezı nagy 

mennyiségő iszapot terítve szét partjai mentén, jól kialakult folyóháton futott (IHRIG D. 1973). 

                                                 
22 A szabályozás elıtt nem a Hármas-Körös, hanem a Nagy-Körös elnevezést használták és ez alatt a Csongrádtól Békésig a Fehér- és a 
Fekete-Körös találkozásáig terjedı folyószakaszt értették. 
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A Duna és a Tisza mellékfolyóinak megépített gátrendszere, mesterséges 

mederszakaszok megépítése, a meanderkanyarulatok átvágása, az alföldi mocsárvilág 

csatornahálózati kiépítésével történı lecsapolása a XIX. századi Európa legjelentısebb 

természetátalakító tevékenysége volt. A beavatkozások akkoriban megfeleltek a velük 

szemben támasztott társadalmi és gazdasági követelményeknek (BABÁK K. 2001, 2006). 

 

10.1. A Hármas-Körös Takács-zugi feltárása 

 

A vízfolyások hordalékszállításából történı nagymértékő hullámtéri feliszapolódással 

nem számoltak a XIX. századi folyószabályozások során. A Tisza és mellékfolyóinak 

hordalékszállító képessége mindig is nagy volt. Az ármentesítések elıtti alacsony ártéri 

szintekbıl szigetszerően kiemelkedı ártereken a legısibb települések is azért kerültek olykor-

olykor árvízi elöntés alá, mert a környezetükben lévı alacsonyabb árterek feliszapolódtak (4. 

térkép). A vízgyőjtı területeken bekövetkezett robbanásszerő urbanizációs változások ezt a 

természetes hordalékszállítást valószínőleg még jobban megnövelték, az árvíz elleni 

védekezés 160 éve alatt bizonyos szakaszokon a hullámterek feliszapolódása jelentısen 

megnövekedett, a hullámtér felszínfejlıdése felgyorsult (SCHWEITZER F. 2001, NAGY I. – 

SCHWEITZER F. – ALFÖLDI L. 2001). 

Az általunk vizsgált terület a Hármas-Körös Öcsöd–Kunszentmárton közötti szakasza 

volt. A mintavétel a Takács-zugi völgyszelvényben történt (12. kép). Célul annak a 

megismerését tőztük ki, milyen mértékő a hullámtér feltöltıdése a folyószabályozás óta eltelt 

másfél évszázadban. 
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4. térkép: Az Alföld domborzattípusai (SCHWEITZER F. 2009 nyomán kiegészítette  
BABÁK K. 2010). 

 
1 = alacsony ártér, 2 = rossz lefolyású (vízállásos) alacsony ártér, 3 = magas ártér, 

4 = alacsony hordalékkúp, infúziós lösszel fedve, 5 = enyhén hullámos, homokos síkság 
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12. kép: Témavezetıi segítséggel történı mintavételezés. 

 

 

Fotó: BABÁK K. 2000. 

A 47–411 Kunszentmárton és a 47–413 Öcsöd 1:10 000-es térképlapokról készített 

geomorfológiai vázlattal (5. térkép) a folyómedrek burkolóvonalai alapján több, egykori 

vízrendszermaradványt mutattunk ki. Ezek ma, árvizek esetén kommunikációt jelentenek a 

hullámtérben kialakult ár- és ármentesített területek belvizei között és egyben a buzgárok 

megjelenésének fı színterei (BABÁK K. 2001, 2006). 

A térképezett terület nagy részét kitevı magas ártéri szintbe lejtıs, magas – 3–5 

méteres ugrómagasságú – peremmel alacsony ártéri szint mélyül, amely feltételezhetıen egy 

korábbi, nagyobb folyó elhagyott medermaradványa. Ezen az alacsony ártéri szinten a 

határoló peremek közt meanderezve, azokat részben elrombolva hozta létre a Körös saját 

árterét (13. kép). A töltésezés során az említett magas ártéri peremeket részben, mint 

természetes védvonalat felhasználták, részben átalakították. Ez a jelenség jól megfigyelhetı a 

Pappgáti gátırháznál, Kunszentmártontól északra, kb. egy kilométer távolságban. 

A mintavétel alapján a Hármas-Körös mentén a hullámtéri feliszapolódás vastagsága 

kb. 150–180 cm-ben mutatható ki (35. ábra), amely nem kubikgödör és nem is övzátony. A 

XX. század utolsó éveinek egy-egy árvizének 5–10–13 cm vastag üledékei is jól 

felismerhetık voltak (14., 15. kép). 
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5. térkép: A Hármas-Körös Öcsöd és Kunszentmárton közötti szakaszának 
geomorfológiai térképvázlata (szerk. BABÁK  K. 2006). 

 
 

1 = lejtı, 2 = alacsony ártér, 3 = magas ártér, 4 = övzátony, 5 = állandó vízborítású hajdani meander,  
6 = hajdani feltöltıdött meander, 7 = aktív meredek alacsony folyópart,  

8 = inaktív meredek alacsony folyópart, 9 = kunhalom, 10 = árvédelmi töltés,  
11 = csatorna, 12 = mintavétel helye 
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13. kép: A Hármas-Körös.  

 

Fotó: BABÁK K. 2007. 

35. ábra: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás szelvénye (szerk. BABÁK  K 2001).  

 

1 = szürke csillámos homok, 2 = szürke iszapos homok, 3 = sötétbarna agyag, 

4 = rétegzett iszapos agyag, 5 = szürke iszapos finomhomok, 6 = szürke finomhomokos iszap, 

7 = szürkésbarna hidromorf talaj, 8 = ármentesítések elıtti hidromorf talaj, 9 = infúziós lösz. 
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14. kép: A 1998−2000. évi árvizek üledékei. 

 

Fotó: BABÁK K. 2000. 

15. kép: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás. 

 

Fotó: BABÁK K. 2000. 



 121 

Az 1. sz. átlagmintát a felszíntıl 0−5 cm-re vettük, amely szürkés színő, csillámos, 

tiszta homok. A 2. sz. átlagmintát 5−18 cm-rıl ástuk ki, amely szürkés barna, iszapos homok; 

1/2−1 cm vastag humuszos iszap betelepüléssel (horizontális vízmozgásra utalhat). Ennek az 

átlagmintának az 5×10 cm-es lencséjébıl származott a 2/a sz. minta. A 3. sz. átlagmintát 

18−33 cm-rıl vettük, amely sötétbarna agyag. A 4. sz. átlagminta 33−61 cm mélységbıl 

adódott, amely világosbarna rétegzett iszapos agyag (az iszap humuszos). Az 5. sz. 

átlagmintát 61−91 cm-rıl mintáztuk meg, amely egyverető szürkésbarna iszapos 

finomhomok. A 6. sz. átlagmintát 91−130 cm-rıl vettük, amely rétegzett, barnásszürke 

agyagos finomhomokos iszap sok lencsével. Az ebbıl származó 6/a sz. minta tipikus 

fenékanyag. A 7. sz. átlagmintát 131−160 cm-rıl mintáztuk meg, amely a 6. sz. átlagmintánál 

világosabb szürkésbarna, morzsalékos jellegő, kompaktabb ártéri hidromorf talaj. A 8. sz. 

átlagmintát 160−180 cm-rıl vettük, amelyben az ármentesítések elıtti utolsó hidromorf 

talajkezdeményt találtuk meg (aprószemcsés, morzsás). A 9. sz. átlagminta 180 cm-nél 

mélyebbrıl származik, amely infúziós lösz jelleget mutatott, agyaglencsékkel (sok benne az 

oxidációs, vasoxidos jelenség). A 10. sz. átlagmintát a löszben lévı agyaglencsébıl kaptuk 

(BABÁK K. 2006). A minták százalékos összetételét mutatja a 29. táblázat.  

29. táblázat: A Takács-zugi minták összetétele. 

 Agyag Iszap Kızetliszt Homok 
Mintaszám % % % % 

1 16,3 6,8 5,7 71,2 
2 15,8 5,7 7,1 71,4 

2/a 15,7 4,6 4,9 74,8 
3 49.0 23,5 18,9 8,6 
4 45,2 25,9 18,6 10,3 
5 44,1 20,7 19,7 15,5 
6 42,8 19,2 21,2 16,8 

6/a 46,1 27,5 20,5 5,9 
7 47,9 20,7 18,7 11,7 
8 45,5 25,1 16,1 13,3 
9 31,5 22,5 26,6 19,4 
10 48,8 32,1 14,2 4,9 

Szerkesztette BABÁK  K. 2001. 
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10.1.1. Szemcseösszetételi vizsgálatok 

 

A folyóvízi üledékek szemcseösszetételét a mértékadó szemcsefrakciók tömeg%-ban 

kifejezett mennyisége adja meg. A durva frakciókat száraz szitálással, a durva homokot 

nedves szitálással, a finomabb frakciók mennyiségét ülepítéssel lehet meghatározni. Az 

ülepedési sebesség a szemcsemérettıl függ (Stokes-törvény: ülepedési sebesség = k x r2, ahol 

„k” egy hımérsékletfüggı állandó, „r” a részecske sugara). 

Az üledékmintáink a modalitás szempontjából két csoportba sorolhatók. Az egyik 

típus az unimodális (1., 2., 2/a sz. minta), amely földtani értelemben véve egy folyamat 

(szállító közeg) eredményét mutatja (36. ábra). A szállító közeg nagy valószínőséggel 

folyóvíz. Az üledékek (1., 2., 2/a sz. minta) típusa finom, igen finom homok (2–4 φ). A másik 

csoport több móduszú görbékkel írható le, amelyek ez esetben bimodális üledékek (37., 38. 

ábra). Ezek üledékképzıdésében két folyamat játszott szerepet, vagyis móduszonként egy-egy 

hatást célszerő figyelembe venni. A többi 9 minta jobbára durva és finom sziltként (4–6 φ) 

értelmezhetı. A mérések sajnos nem alkalmasak a statisztikai paraméterek kiértékelésére. 

36. ábra: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás 1., 2., 2/a sz. mintáinak szemcseösszetételi 
görbéje. 

 

Szerkesztette BABÁK  K. 2010. 
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37. ábra: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás 3., 4., 5., 6., 6/a sz. mintáinak 
szemcseösszetételi görbéje. 

 
Szerkesztette BABÁK  K. 2010. 

 

38. ábra: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás 7., 8., 9., 10. sz. mintáinak 
szemcseösszetételi görbéje. 

 

Szerkesztette BABÁK  K. 2010. 
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10.1.2. A humusz- és mésztartalom meghatározása  

 

Az üledékmintáink szervesanyag-tartalmának jellemzésére a humusztartalom (30. 

táblázat) meghatározása szolgált, amely a talajosodási folyamatok elsı szakaszára utal. A 

Mezıgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Fıosztály 

1979-es beosztása szerint üledékmintáink humusztartalmuk (0,39–1,51%) alapján csak az 

igen gyenge humusztartalmú osztályba sorolhatóak. Ez a genetikai talajfejlıdésbıl is 

következik, mivel az öntés, réti jellegő öntés és öntés réti talajoknál nem volt még kellı idı a 

magasabb humusztartalom kialakulásához (RAKONCAI J. – SÁRKÖZINÉ LİRINCI M. 1984). 

A szénsavas mésztartalom meghatározásával általában a talaj mésztartalma 

jellemezhetı, mivel a mész kedvezıen alakítja a talaj szerkezeti elemeinek stabilitását és a 

talajok szerkezetességét is. A megfelelı mészállapot kedvezıen befolyásolja a talajok víz-, 

hı-, és levegıgazdálkodását, valamint az elengedhetetlen mikrobiológiai folyamatokat. Az 

üledékmintáink esetében a vizsgálat eredménye nagyszerően bebizonyította, hogy komolyabb 

talajosodási folyamatok nem indultak meg, mivel a rendkívül alacsony CaCO3 tartalom erre 

utal. 

30. táblázat: Mész- és humusztartalom az egyes mintákban. 

 CaCO3 Humusz 
Mintaszám % % 

1 1,3 0,32 
2 0,8 0,32 

2/a 0.0 0,32 
3 0 1,40 
4 0 1,51 
5 0 0,86 
6 0 1,29 

6/a 0 1,19 
7 0 1,08 
8 0 1,08 
9 0,8 0,54 
10 0,8 0,54 

Szerkesztette BABÁK  K. 2001. 
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10.2. A szemcseeloszlás statisztikus paramétereinek üledékföldtani értelmezése a 

szelevényi és a békésszentandrási mintákon 

 

A 2006. évi tavaszi árvíz után egy évvel, 2007 júliusában helyszíni terepbejárást és 

szelvényezést végeztünk Szelevény település közvetlen határában és a békésszentandrási 

duzzasztó és hajózsiliptıl mintegy 200 méterre (6. térkép). 

A szelevényi mintavétel pontos helye EOV koordináta alapján X=159711, Y=738567, 

amely az északi szélesség 46°46’32,857” és a keleti hosszúság 20°12’25,954”-ot jelöli. A 

mintavételezés során 12 szintet különítettünk el, ezek alapján, alulról felfelé haladva és 

számozva 12 mintát győjtöttünk be (16. kép).  

A békésszentandrási mintázás a duzzasztómő hajózsilipjének osztott szigetétıl 

mintegy 200 méterre történt. Az EOV koordináták alapján X=172834, Y=759926, amely az 

északi szélesség 46°53’26,283” és a keleti hosszúság 20°29’24,033”-et adja meg. A minták 

begyőjtése során alulról felfelé haladva, hat mintát vettünk (17. kép). 

6. térkép: Összehasonlító mintavételi helyek a Hármas-Körös mentén. 

 

Google alapján szerkesztette BABÁK K. 2010. 
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16. kép: Szelevényi mintavétel. 

 

Fotó: BABÁK K. 2007. 

17. kép: Békésszentandrási mintavétel. 

 

Fotó: BABÁK K. 2007. 
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Az összes üledék átlagos szemcsemérete a 10–25 µm (5,3–6,5φ) között szór, amely a 

Wentworth-skála szerint finom–közepes szilt üledéktípust jellemzi. A gyakoriság maximumai 

is a 14–63 µm (4–6φ) közé esnek, amelyek a szilt frakció durvább szemcsetípusait jelentik. 

Az üledékminták legdurvább szemcséi is maximum 3φ értékkel jellemezhetık, amelyek a 

nagyon finom homok kategóriába tartoznak. Az üledék finomabb szemcséi (7–12φ) a nagyon 

finom szilt és agyag frakcióba esnek. Ezek az értékek megfelelnek egy finomszemcsés ártéri 

üledéktípusnak. 

Az üledékminták a modalitás szempontjából két csoportra oszthatók. Az egyik típus az 

unimodális (b2, sz8, sz12 és részben a b6 sz. minták), amely földtani értelemben véve egy 

folyamat (szállító közeg) eredményét mutatja (39. ábra). A szállító közeg nagy 

valószínőséggel folyóvíz. A másik csoport több móduszú görbékkel jellemezhetı, amelyek ez 

esetben bimodális üledékek (40., 41., 42. ábra). Ezek szedimentációjában két folyamat játszott 

szerepet, vagyis móduszonként egy-egy hatást célszerő figyelembe venni. 

39. ábra: A b2, b6, sz8 és sz12 sz. unimodális üledékminták. 

 

Szerkesztette BABÁK K. 2010. 
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40. ábra: A b1, sz5, sz9, sz10, sz3 sz. bimodális üledékminták. 

 

Szerkesztette BABÁK K. 2010. 

41. ábra: A b3, b4, b5, sz1 sz. bimodális üledékminták. 

 

Szerkesztette BABÁK K. 2010. 
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42. ábra: Az sz2, sz4, sz6, sz7, sz11 sz. bimodális üledékminták. 

 

Szerkesztette BABÁK K. 2010. 

Az üledékszemcsék szórása az osztályozottságról ad információt. A szórás magas 

értékekkel jellemezhetı, amely ez esetben gyengén–rendkívül gyengén osztályozott 

populációkat jelent. Sajnos az osztályozottság nem mutat megbízható képet, mert csak a 

finom frakciókon belüli szórást mutatja, amely nem alkalmas a földtani értelmezésre. 

Ferdeség szempontjából a finomabb frakciókon belül a durvább szemcsék felé pozitív 

ferdüléssel jellemezhetık a minták. Sajnos itt is megbízhatatlanok az adatok az értelmezéshez, 

mert hiányoznak a homok és kavics frakciók. Nagy valószínőséggel az ülepítı közeg 

energiája a rendesnél hosszabb ideig volt kisebb az átlagosnál (ártéri akkumuláció). 

A csúcsosság értékek extrémen magasak (rendkívül csúcsos), vagy nagyon alacsonyak 

(igen lapos) a bimodális üledékeknél. Az extrém ferdeség értékekkel (nagyon pozitív 

ferdeség) együtt a csúcsosság fontos szerepet tölt be a „rejtetten bimodális üledékek” 

felismerésében (BÉRCZI I – BALOGH K. 1991). A nagyon magas és nagyon alacsony 

csúcsosság értékek azt jelzik, hogy az üledékanyag a korábban szerzett jó osztályozottságát 

megırizve szállítódott lerakódási helyére és ott – újabb osztályozódás nélkül – más típusú 

anyaggal keveredett. Ez történt ezekkel az üledékekkel is. 

A Passega-féle LM és AM diagram elfogadható a felhalmozódás azonosítására 

(PASSEGA, R. 1964, BRAVARD, J. P. – PEIRY, L. 1999). A Passega-féle CM diagram 

kiterjesztése a szilt és agyag üledékekre az LM és AM paraméterek összehasonlításán 

alapszik. Az M érték a medián mikrométerben és az L=31 µm, illetve az A=4 µm alatti teljes 
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frakció %-os értéke. A két diagram (43. ábra) alapján az üledékek tipikus ártéri változatok 

(BRAVARD, J. P. – PEIRY, L. 1999), amelyek stagnáló vízben a medertıl távolabb ülepedtek ki.  

43. ábra: A Passega-féle AL–M diagram. 

 

Szerkesztette BABÁK K. 2010. 

 

A szabályozások óta folyamatosan emelik a Tisza vízrendszerében a töltéseket, de 

ennek ellenére többször elıfordult, hogy a kialakult magas árhullámok elérték, vagy 

meghaladták a gátak koronamagasságát. Az eredetileg 50 évenkénti elıfordulási 

valószínőséggel számolt egyszeri nagy árvizek kivédésére épített töltéseket a hullámtér 

további feliszapolódása következtében újra és újra magasítani kell. Elıreláthatóan a folyó a 

hullámtér állandó feliszapolódásának eredményeként magasabban fog folyni, mint az 

ármentesítés alacsony ártere, amely árvizek során vízborítás alatt állott. Így például a Tisza 

már nem völgyben, a legmélyebb térszínen, hanem magaslaton, háton feliszapolódott, 

felmagasítódott hullámtéren fog folyni és a víz nem tud visszafolyni a magasabban fekvı 

medrébe. Nem túlzás azt állítani, hogy elıbb-utóbb a Tisza és mellékfolyói, amelyek az 

alföldi szakaszon folynak, a Pó sorsára jutnak (a folyó kisvizének szintje magasabban van, 

mint a ferrarai házak teteje). 

Miért nem használjuk inkább a folyók természet adta védvonalát az árvizek elleni 

védekezésre? Mit is jelent ez? A geomorfológiai térképvázlaton (5. térkép) is jól látható, hogy 

egyes helyeken a gátakat hol a magas, hol az alacsony ártereken építették ki, ezáltal 

megakadályozva azt, hogy a folyók áradásukhoz természetes árterületüket vegyék igénybe. 
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11. A kutatási eredmények összegzése 

 

IVÁNYI B. (1948) gondolatai ma is érvényesek, nincs okunk és jogunk kételkedni a 

Tisza-szabályozás helyességében. Az Alföld ármentesítése, a Tisza szabályozása a megfelelı 

alapokon és az egyedül járható úton érte el a célját. Eredményeit az utókor sem vonhatja 

kétségbe, a 160 év alatt jelentkezı hibáit, ha kiküszöbölni nem is lehet, de ellensúlyozni igen.  

Kutatási célkitőzéseimben foglaltakat az eredmények tükrében a következıkkel 

igazolom. 

� Mi az oka annak, hogy az utóbbi két évtizedben rohamosan megnövekedett a Tisza 

és mellékfolyóinak hullámterein zajló ártér- és mederfejlıdési folyamatokról 

született tanulmányok száma? 

Az elmúlt két évtizedben folyóink meder- és ártérfejlıdési kutatásai felerısödtek, 

amelyet a földrajztudomány és a hidrológia reprezentatív folyóirataiban (Földrajzi 

Közlemények, Földrajzi Értesítı, Hidrológiai Közlöny, Vízügyi Közlemények) megjelent 

tanulmányok számának exponenciális növekedése is nagyszerően jellemez. A vízállások és 

vízhozamok növekedésének, vagy esetleges csökkenésének, az árvizek gyakoriságának, 

tartósságának kérdései egy-egy nagyobb árvíz (1980−81, 1998−2001 közötti és a 2006. évi 

árvizek) alkalmával még jobban a szakmai figyelem középpontjába kerülnek. A 

magyarországi folyók árterületein mintegy 2–2,5 millió ember él, s különbözı gazdasági 

létesítmények sora (lakóházak, közutak, vasutak) telepedett meg rajtuk.  

A Vásárhelyi által megálmodott, a Tisza mentén kivitelezett ármentesítési rendszer 

nem mőködik tökéletesen. Az árvízszintek folyamatosan növekednek, így a XX. században 

többször elıfordult, hogy az árvízszint elérte, vagy meghaladta a gátak koronamagasságát 

(SCHWEITZER F. 2001, 2003). A gátak magasságát nem lehet a végtelenségig emelni, mert 

ennek fizikai és anyagi korlátai egyaránt léteznek. 

 

� Hogyan befolyásolta a folyószabályozás a Körös-vidék életét? 

A folyószabályozások gyökeresen megváltoztatták az alföldi ember egészségügyi 

viszonyait. A mocsárláz és a különbözı járványok kialakulásának gócpontjai voltak az akár 

fél éven át folyamatosan vízzel borított területek. Az ármentesítések következtében körülbelül 

15,5 ezer km2-nyi területet mentesítettek, ezáltal óriási vidékek váltak használhatóvá a 

mezıgazdaság számára. Ezek a hatások felerısítették azt a tendenciát, hogy a lakosságszám 

látványosan emelkedni kezdett (néhány településen két-, háromszorosára nıtt a népesség 30–
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40 év alatt), ez egyre több földterület megmővelését jelentett, amely végül a mővelési mód 

megváltozását is magával hozta (legelıterületek feltörése, kertek arányának egyre nagyobb 

térhódítása). 

 

� Mennyiben segítette a jogi háttér megteremtése a szabályozások végrehajtását? 

Az 1871. évi XXXIX. törvény (a vízszabályozási társulatokról) alapján minden folyó 

mentén tulajdonosok joga az érdekeltekkel ármentesítı társulat megalakítása. A szabályozást 

károkozás nélkül, az illetékes hatóság jóváhagyásával kell végrehajtani. Az ármentesítési, 

vagy szabályozási terveket és munkálatokat az érdekelt birtokosoknak, vagy társulatoknak 

saját költségükön kell elkészíttetni. 

Az 1871. évi XL. törvény (a gátrendırségrıl szóló) szerint a gátak fenntartása és 

védelme elsısorban a társulat, másodsorban a törvényhatóság, végül az állam feladata. A 

védgátakon, védmőveken minden hiány ki kell igazítani, s az árvíz levonulása után a gátak 

rendbehozatala is a társulat kötelessége. 

Az 1884. évi XIV. törvény (tiszai tv.) a vízi társulatok feladatává tette (saját költségen) 

az ármentesítési és belvízrendezési munkálatokat, míg a mederszabályozások végrehajtását az 

állam érdekeltségébe sorolta. Az ártérfejlesztés alapjául az addig tapasztalt legnagyobb 

árvízszintet vették. 

Az 1885. évi XXIII. törvény (a vízjogról) alapján a meder, a csatornák, a hullámterek 

és partok karbantartása, tisztán tartása a meder-, illetve a parti birtokosnak kötelessége, a 

költségekhez a hasznot húzók, haszon arányában járulnak hozzá. Az árvédelmi társulatok 

kötelesek vízmércéket felállítani és kellı számú állandó ırt alkalmazni. 

 

� Melyek a leggyakoribb kis- és nagyvizes idıszakok az elmúlt 100 évben a gyomai 

és a kunszentmártoni vízmércén? 

1. tézis: A Hármas-Körös kisvizei nem a nyári hónapokban a legalacsonyabbak, illetve a 

nagyvizei tavasszal és kora nyáron fordulnak elı. 

Gyoma legkisebb vizei a vizsgált 100 év (1907–2006) 57%-ában a téli hónapokra 

estek (január, november, december), de kiemelkedı az ıszi hónapok közül az október is. A 

legkisebb gyomai vízállást −116 cm-en mérték 1930. augusztus 3-án, amelyet a folyó 1935. 

október 23-án is „megismételt”. A gyomai vízmércén csak 12 alkalommal (1965, 1966, 1977, 

1981, 1988, 1992, 1996, 1998, 1999, 2002, 2004, 2005) jegyeztek fel „0” pont feletti 

legkisebb vízállást. 
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Gyoma nagyvizei leggyakrabban az év elsı öt hónapjában fordultak elı. A legkisebb 

nagyvizet 365 cm-en mérték 1990. július 9-én, a legnagyobb nagyvizet 918 cm-en jegyezték 

fel 1970. június 14-én. A legnagyobb vizei között a vizsgált 100 évbıl csak ötször (1919, 

1940, 1970, 1980, 2006) mértek 850 cm feletti vízállást.  

Kunszentmárton legkisebb vizei a vizsgált 100 év (1907–2006) 69%-ában a téli 

hónapokra estek (január, február, november, december), de jelentıs az ıszi hónapok közül a 

szeptember és az október is. A legkisebb kunszentmártoni vízállást −240 cm-rel 1946. 

augusztus 24-én jegyezték fel. A 100 évbıl csak négyszer (1913, 1915, 1943, 1948) mértek 

„0” pont feletti legkisebb vízállást.  

Kunszentmárton legnagyobb vizei leggyakrabban január, március, április és május 

hónapokban fordultak elı. A legkisebb nagyvizet 280 cm-en jegyezték fel 1990. március 5-én, 

a legnagyobb nagyvizet 1041 cm-rel 2006. április 21-én mérték. A legnagyobb vizeket 

illetıen a kunszentmártoni vízmércén 850 cm feletti vízállást tíz (1919, 1924, 1932, 1940, 

1941, 1970, 1979, 1999, 2000, 2006) alkalommal észleltek. 

 

� Kimutatható-e bármilyen tendencia a Hármas-Körös nagyvizeivel kapcsolatban? 

2. tézis: A Hármas-Körös nagyvizeiben növekvı tendencia mutatható ki. 

A Student-féle t-próba lényege, hogy a 100 éves NV adatsorainkból két-két 50 éves 

NV adatsort állítottunk elı, majd ezek számtani középértékét (idıszaki KNV), végül az NV 

adatsorok szórásértékeit is kiszámoltuk. Ha a két ötvenéves jellemzı KNV értékek eltérését az 

adatsor egészét jellemzı eredeti szórásértékhez viszonyítottuk, meg lehetett állapítani, hogy a 

KNV értékek közötti eltérés beleesett-e a normális eloszlás itt egyoldalasan 95%-át kifejezı 

számközbe, vagy nem. Ennek az a feltétele, hogy a  
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érték ne haladja meg az e feltételre vonatkozó küszöbértéket (1,96). Az n1 és n2 a vizsgálatba 

vont elemek száma (esetünkben mindkettı = 50), σ a vonatkozó NV eloszlás empirikus 

szórását jelentette. 

Számításaink igazolták, hogy a Hármas-Körös két vízmércéjén az 1907–1956 és az 

1957–2006 fél évszázadok adatainak összehasonlítása nem cáfolta feltételezésünket, hogy a 

két 50 éves periódus eltérései nem szignifikánsak. Ez mutatta, azonos statisztikai sokaságból, 

azonos vízjárásból való származásukat. A gyomai KNV eltérés csak 11 cm, addig a 

kunszentmártoni 56 cm. A t-próbán belül ez utóbbi sem szignifikánsan nagy eltérés. 
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A vizsgált két vízmérce 100 éves adatsorát összességében vizsgálva a KNV értékek 

kisebb mértékben változtak, mint a két fél évszázad összehasonlításában az ugyanazon a 

vízmércén tapasztalt KNV ingadozás. Az empirikus szórás értékei is elég közel állnak 

egymáshoz (5 cm a különbség a két vízmércén). Az elıfordulási esetek 95,4%-át fogta közre 

a ± 2σ értéknyi NV vízállásköz, egyik vizsgált helyen sem foglalta magába az LNV-t. 

Gyománál 5 cm-en múlt, Kunszentmártonnál 95 cm-en. A KNV értéket 2,33σ értékkel 

megnövelve az átlagosan 100 évenként egyszer elıforduló NV értékre is készítettünk becslést, 

Gyománál 41 cm-rel haladta meg az eddigi LNV-t, míg Kunszentmártonnál 47 cm-rel maradt 

alatta a korábbi LNV-nek. A KNV+3σ értékkel az átlagosan évezredenként 1,3-szor 

elıforduló NV-t kaptuk meg: Gyománál ez a mostani LNV-nél 135 cm-rel, míg 

Kunszentmártonnál csak 50 cm-rel nagyobb értéket eredményezett.  

A nagy (az I. fokú árvízvédelmi készültségi szintet 200 cm-rel meghaladó tetızéső) 

árvizek viselkedésének vizsgálatát a Spearman rho-próbával végeztük el, amely megbízható 

módszer az emelkedı trendek kimutatására. Az eljárás elsı lépéseként az adatsor elemeit 

nagyság szerint növekvı sorrendbe állítottuk. Ha az eredeti idısorunkban növekvı trend 

érvényesül, akkor a magasabb vízállásértékhez nagyobb rang társult, így az alábbi statisztikát 

használtuk: 

(1) d = (r1−1)2+ (r2−2)2+(rn−n)2. Minél inkább növekvı tendencia mutatható ki a megfigyelt 

sorozatban, annál kisebb a d statisztika értéke. Ha az idısorunkban nincs trend, akkor nagy n 

értékre a d statisztika aszimptotikusan normális eloszlású 

(2) [ ]
6

3 nn
dE

−=  várható értékkel, és 

(3) [ ]
6

1)1( −+= nnn
dD  szórással (LEHMAN, L. 1975, BARABÁS és társai 2004). 

Számításaink alapján Gyománál d = 1699,5. Mivel n = 23, a (2) és (3) formulákból 

megkaptuk, hogy 

(4) E[d] = 2024 és D[d] = 431,5. 

Ha igaz az a hipotézis, hogy nincs trend az adatsorban, akkor 95%-os valószínőséggel a d 

statisztika az  

(5) (E−2D; E+2D) = (1161; 2887) intervallumba esik.  

Megállapítottuk, hogy d statisztika aktuális értéke a megadott tartományon belül esett, ebbıl 

következett, hogy matematikailag nincs kimutatható trend a gyomai idısorban. 

Számításaink alapján Kunszentmártonnál d = 2691. Mivel n = 26, a (2) és (3) 

formulákból megkaptuk, hogy 
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(4) E[d] = 2925 és D[d] = 585. 

Ha igaz az a hipotézis, hogy nincs trend az adatsorban, akkor 95%-os valószínőséggel a d 

statisztika az  

(5) (E−2D; E+2D) = (1755; 4095) intervallumba esik.  

Megállapítottuk, hogy d statisztika aktuális értéke a megadott tartományon belül esett, ebbıl 

következett, hogy matematikailag nincs kimutatható trend a gyomaihoz hasonlóan a 

kunszentmártoni idısorban sem. 

 

� Változott-e az árvizek idıtartama a vizsgált három rendkívüli árvíz során? 

3. tézis: A Hármas-Körösön a rendkívüli árvizek idıtartama növekszik, miközben a 

rendkívüli árhullámok között eltelt idıszak egyre jobban csökken. 

� A Tisza visszaduzzasztó hatása milyen mértékben érvényesül, vagy érvényesül-e 

egyáltalán a Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni vízmércéin? 

4. tézis: A Körös–Tisza torkolat közelsége nagymértékben befolyásolja a 

kunszentmártoni vízmércét, a gyomaira a torkolattól való távolság miatt azonban 

csak kisebb hatással bír. 

A Hármas-Körös árvize Gyománál 1919-ben 32 napig tartott. Az árvíz május 4-én, 

873 cm-rel tetızött, amely 65 cm-rel haladta meg az 1915. évi LNV-t. (1919-ben a Tisza 

csongrádi árvize 50 nap alatt zajlott le, az árvíz május 13-án, 929 cm-rel tetızött.)  

1919-ben a Hármas-Körös gyomai vízmércéjét megvizsgálva a vízállások 

leggyakrabban a 300−350 cm-es osztályközhöz tartoztak (9,17%), de jellemzıek még a −50–

−100 cm-es, a 200−250 cm-es, a −1–−50 cm-es, 0–50 cm-es, 250–300 cm-es, 450–500 cm-es 

tartományok összesen (47%). A gyomai vízmércén 1919-ben az árvízvédelmi készültség 

szintjét figyelembe véve I. fokú készültség 23 napon, II. fokú 16 napon, III. fokú 7 napon, a 

fölötti 2 napon keresztül tartott. 

Az 1970-es árvíz Gyománál 50napig tartott. Az árvíz június 14-én, 918 cm-rel 

tetızött, amely 45 cm-rel haladta meg az 1919. évi LNV-t. 

A Hármas-Körös gyomai vízmércéjén 1970-ben mért vízállások a leggyakrabban a 

300−350 cm-es osztályközben fordultak elı (23,84%), ez az I. fokú árvízvédelmi készültség 

szintje alatt található két méterrel. A második legtöbb észlelés a 350–400 cm-es tartományban 

történt (15,89%), az 550–600 cm-es, a 450–500 cm-es, a 250–300 cm-es, a 650−700 cm-es, a 

600−650 cm-es osztályközök összesen 34,24%-ot jelentettek. 

Kunszentmártonnál 1970-ben a Tisza visszaduzzasztó hatása befolyásolta a 

vízállásokat, ott a gyomainál lényegesen hosszabb ideig, 121 napon keresztül tartott ki az 
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árvíz. A tetızés 947 cm-rel, 1970. június 15-én történt, amely 47 cm-rel lépte túl az 1919. évi 

LNV-t. Az árvizes napok megoszlását csak arra az 50 napra szőkítettük le, ameddig a gyomai 

árvíz tartott. Kunszentmárton esetében ebben a félszáz napban teljesen hiányzik az I. fokú 

árvízvédelmi készültséghez tartozó vízszint, s kiugróan magas a 851 cm feletti vízállások 

száma. 

A Hármas-Körös kunszentmártoni vízmércéjén 1970-ben észlelt vízállások a 

legtöbbször a 0−50-es osztályközhöz tartoztak (10,68%). A 150–200 cm-es tartomány követi 

7,67%-ot képviselt a vizsgált 365 napból. A −1–−50 cm-es, a 100–150 cm-es, a 700–750 cm-

es, a 650–700 cm-es osztályközök összesen 29,32%-ot tettek ki. 

A Hármas-Körös árvize Gyománál 2006-ban 69 napot tett ki, amely 19 nappal haladta 

meg az 1970. évi árvizes napok számát. Az árvíz április 19-én, 909 cm-rel tetızött, amely 36 

cm-rel haladta meg az 1919. évi LNV-t, s 9 cm-re közelítette meg az 1970. évi LNV-t. 

Kunszentmártonnál a Tisza visszaduzzasztó hatása – 1970-hez hasonlóan – 

befolyásolta a vízállásokat, a gyomainál most csak néhány nappal tovább, mintegy 75 napon 

át tartott az árvíz. A tetızés 1041 cm-rel, 2006. április 21-én következett be, amely 141 cm-rel 

lépte túl az 1919. évi, 94 cm-rel az 1970. évi LNV-t. A összehasonlítás érdekében az árvizes 

napok megoszlását csak arra az 69 napra szőkítettük le, ameddig a gyomai árvíz tartott. 

A Hármas-Körös gyomai vízmércéjén 2006-ban mért vízállások a legtöbbször a 

300−350 cm-es osztályközben fordultak elı (36,44%). (1970-ben is ez a tartomány volt a 

legszélesebb.) A második legszélesebb az 500–550 cm-es tartomány volt, 5,75%-ot képviselt 

a vizsgált 365 napból. Meghatározó továbbá a −1–−50 cm-es, a 0–50 cm-es, a 600–650 cm-

es, 650–700 cm-es és a 750–800 cm-es osztályköz, összesen 26,04%-ot jelentettek. 

A kunszentmártoni vízmércén 2006-ban mért vízállások leggyakrabban a 0–50 cm-es 

osztályközhöz tartoztak (12,60%) (1970-ben is ez a tartomány volt a legszélesebb.) A 

második legjellemzıbb a −1–−50 cm-es tartomány (ez már a „0” pont alá esik), 12,05%-ot 

képviselt a vizsgált 365 napból. Meghatározó a −51–−100 cm-es, a 50–100 cm-es és a 100–

150 cm-es osztályköz, összesen 26,03%-kal. 

� A terepi mintavételezés során ki lehet-e mutatni a Közép- és az Alsó-Tiszához 

hasonló mértékő hullámtéri feliszapolódást? 

5. tézis: A Hármas-Körös mentén a hullámtéri feltöltıdés nagyságrendje a Közép- 

és az Alsó-Tiszáéval megegyezı. 

A vízfolyások hordalékszállításából történı nagymértékő hullámtéri feliszapolódással 

nem számoltak a XIX. századi folyószabályozások során. A Tisza és mellékfolyóinak 

hordalékszállító képessége mindig is nagy volt.  
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Az általunk vizsgált terület a Hármas-Körös Öcsöd–Kunszentmárton közötti szakasza 

volt. A mintavétel a Takács-zugi völgyszelvényben történt. A 47–411 Kunszentmárton és a 

47–413 Öcsöd 1:10 000-es térképlapokról készített geomorfológiai vázlattal a folyómedrek 

burkolóvonalai alapján több, egykori vízrendszermaradványt mutattunk ki. Ezek ma, árvizek 

esetén kommunikációt jelentenek a hullámtérben kialakult ár- és ármentesített területek 

belvizei között és egyben a buzgárok megjelenésének fı színterei (BABÁK K. 2006). 

A mintavétel alapján a Hármas-Körös mentén a hullámtéri feliszapolódás vastagsága 

kb. 150–180 cm-ben mutatható ki, amely nem kubikgödör és nem is övzátony. A XX. század 

utolsó éveinek egy-egy árvizének 5–10–13 cm vastag üledékei is jól felismerhetık voltak. 

A Takács-zugi üledékmintáink a modalitás szempontjából két csoportba sorolhatók. 

Az egyik típus az unimodális (1., 2., 2/a sz. minta), amely földtani értelemben véve egy 

folyamat (szállító közeg) eredményét mutatja. A szállító közeg nagy valószínőséggel 

folyóvíz. Az üledékek (1., 2., 2/a sz. minta) típusa finom, igen finom homok (2–4 φ). A másik 

csoport több móduszú görbékkel írható le, amelyek ez esetben bimodális üledékek. Ezek 

üledékképzıdésében két folyamat játszott szerepet, vagyis móduszonként egy-egy hatást 

célszerő figyelembe venni. A többi 9 minta jobbára durva és finom sziltként (4–6 φ) 

értelmezhetı. 

A szelevényi és a békésszentandrási üledékek átlagos szemcsemérete a 10–25 µm 

(5,3–6,5φ) között szór, amely a Wentworth-skála szerint finom–közepes szilt üledéktípust 

jellemzi. A gyakoriság maximumai is a 14–63 µm (4–6φ) közé esnek, amelyek a szilt frakció 

durvább szemcsetípusait jelentik. Az üledékminták legdurvább szemcséi is maximum 3φ 

értékkel jellemezhetık, amelyek a nagyon finom homok kategóriába tartoznak. Az üledék 

finomabb szemcséi (7–12φ) a nagyon finom szilt és agyag frakcióba esnek. Ezek az értékek 

megfelelnek egy finomszemcsés ártéri üledéktípusnak. 

Az üledékminták a modalitás szempontjából – a Takács-zugi mintákhoz hasonlóan – 

két csoportra oszthatók. Az egyik típus az unimodális (b2, sz8, sz12 és részben a b6 sz. 

minták), amely földtani értelemben véve egy folyamat (szállító közeg) eredményét mutatja. A 

szállító közeg nagy valószínőséggel folyóvíz. A másik csoport több móduszú görbékkel 

jellemezhetı, amelyek ez esetben bimodális üledékek. Ezek szedimentációjában két folyamat 

játszott szerepet, vagyis móduszonként egy-egy hatást célszerő figyelembe venni. 

A Passega-féle LM és AM diagram elfogadható a felhalmozódás azonosítására 

(PASSEGA, R. 1964, BRAVARD, J. P. – PEIRY, L. 1999). A Passega-féle CM diagram 

kiterjesztése a szilt és agyag üledékekre az LM és AM paraméterek összehasonlításán 

alapszik. Az M érték a medián mikrométerben és az L=31 µm, illetve az A=4 µm alatti teljes 
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frakció %-os értéke. A két diagram alapján (BRAVARD, J. P. – PEIRY, L. 1999) a szelevényi és 

a békésszentandrási üledékek tipikus ártéri változatok, amelyek stagnáló vízben a medertıl 

távolabb ülepedtek ki.  

Az árvizek a folyók vízjárásának természetes sajátosságai. Hazánk földrajzi adottságai 

következtében a vizek kártételei elleni védekezéshez évszázadok óta jelentıs és folyamatosan 

növekvı társadalmi érdek főzıdik. Az alföldi mocsárvilág csatornahálózati kiépítésével 

történı lecsapolás a XIX. századi Európa legjelentısebb természetátalakító tevékenysége volt. 

A beavatkozások akkor megfeleltek a velük szemben támasztott társadalmi és gazdasági 

követelményeknek (BABÁK K. 2001). Amikor folyóinkat szabályozták, illetve megépítették 

árvízvédelmi rendszerüket, nem számítottak arra, hogy Trianon következtében a vízgyőjtık 

egy része az országhatáron kívül reked. Így a magyar vízháztartás és -gazdálkodás a 

magasabban fekvı külföldi vízgyőjtık meteorológiai és az emberi beavatkozások okozta 

hidrológiai körülményeivel szemben jelentısen kiszolgáltatott (BABÁK K. – FÁBIÁN SZ. Á. 

2005). Az elmúlt százötven év eseményei alapján hét alkalommal kellett a gátak 

koronamagasságát megemelni. Azonban tudjuk, hogy a gátak közé szorított Tisza és fıbb 

mellékfolyóik hullámtere és geomorfológiai környezete másként alakult, mint ahogy azt 

korábban gondolták. 
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A kutatás további irányai 

 

 Matematikai-statisztikai elemzéseink során nyert adataink szélesebb körő 

összehasonlíthatósága érdekében 100 éves adatsorokat kell készíteni a vizsgált 1907−2006-os 

idıszakra a Fehér-Körös gyulai, a Fekete-Körös remetei, a Sebes-Körös körösszakáli, a 

Kettıs-Körös békési, a Berettyó szeghalmi vízmércéjére vonatkozóan. Ezekbıl az adatokból 

következtetni lehet arra, hogy vízjárás tekintetében a vízrendszer többi folyóján is hasonló, 

vagy teljesen eltérı tendenciák érvényesülnek, mint a Hármas-Körösön.  

 Fontosnak tartom, a Fehér-, a Fekete-, a Sebes- és a Kettıs-Körösön legalább három 

rendkívüli árvíz különbözı tulajdonságainak (gyakoriság, tartósság, árvíz idıtartama, 

árvízvédelmi készültség fokozatai, stb.) részletesebb értelmezését és elemzését. 

 A geomorfológiai térképezés és mintavételezés az egész vízrendszerre történı 

kiterjesztése további támpontokkal szolgálhat abból a célból, hogy a Körösök hullámterein a 

Tiszáéhoz hasonló, vagy annál kisebb, esetlegesen nagyobb mértékő feliszapolódás zajlik-e 

jelenleg. 
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10. ábra: Kunszentmárton nagyvizeinek elıfordulása havi megoszlásban 1907−2006 között. 

11. ábra: A gyomai KV-k eloszlása az Anderson–Darling próbával. 

12. ábra: A gyomai KV-k eloszlása a Kolmogorov–Szmirnov és a Khí-négyzet próbával. 

13. ábra: A gyomai KÖV-k eloszlása az Anderson–Darling és a Kolmogorov–Szmirnov 

próbával. 

14. ábra: A gyomai KÖV-k eloszlása Khí-négyzet próbával. 

15. ábra: A gyomai NV-k eloszlása Anderson–Darling próbával. 

16. ábra: A gyomai NV-k eloszlása a Kolmogorov–Szmirnov próbával. 

17. ábra: A gyomai NV-k eloszlása Khí-négyzet próbával. 

18. ábra: A kunszentmártoni KV-k eloszlása Anderson–Darling próbával. 

19. ábra: A kunszentmártoni KV-k eloszlása a Kolmogorov–Szmirnov próbával. 

20. ábra: A kunszentmártoni KV-k eloszlása a Khí-négyzet próbával. 

21. ábra: A kunszentmártoni KÖV-k eloszlása az Anderson–Darling és a Kolmogorov–

Szmirnov próbával. 

22. ábra: A kunszentmártoni KÖV-k eloszlása a Khí-négyzet próbával. 

23. ábra: A kunszentmártoni NV-k eloszlása Anderson–Darling és Khí-négyzet próbával. 

24. ábra: A kunszentmártoni NV-k eloszlása Kolmogorov–Szmirnov próbával. 

25. ábra: Gyoma 750 cm-nél magasabb tetızéső árvizei idırendben. 

26. ábra: Kunszentmárton 750 cm-nél magasabb tetızéső árvizei idırendben. 

27. ábra: A legnagyobb tetızı vízállások változása 1855–1915 között a Körös–Berettyó 

vízrendszerben. 

28. ábra: A Hármas-Körös gyomai és a Tisza csongrádi vízállásai az 1919. évi árvíz során. 



 157 

29. ábra: A Hármas-Körös gyomai és a Tisza csongrádi árvizes napjainak megoszlása az 

1919. évi április végi, májusi árvíz során. 

30. ábra: A Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni vízállásai az 1970. évi májusi–júniusi 

árvíz során. 

31. ábra: A Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni árvizes napjainak megoszlása az 1970. 

évi májusi–júniusi árvíz során. 

32. ábra: A Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni vízállásai a 2006. évi márciusi–májusi 

árvíz során. 

33. ábra: A Hármas-Körös gyomai és kunszentmártoni árvizes napjainak megoszlása a 2006. 

évi márciusi–májusi árvíz során. 

34. ábra: Szarvas környékének tömbszelvénye. 

35. ábra: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás szelvénye. 

36. ábra: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás 1., 2., 2/a sz. mintáinak szemcseösszetételi 

görbéje. 

37. ábra: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás 3., 4., 5., 6., 6/a sz. mintáinak szemcseösszetételi 

görbéje. 

38. ábra: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás 7., 8., 9., 10. sz. mintáinak szemcseösszetételi 

görbéje. 

39. ábra: A b2, b6, sz8 és sz12 sz. unimodális üledékminták. 

40. ábra: A b1, sz5, sz9, sz10, sz3 sz. bimodális üledékminták. 

41. ábra: A b3, b4, b5, sz1 sz. bimodális üledékminták. 

42. ábra: Az sz2, sz4, sz6, sz7, sz11 sz. bimodális üledékminták. 

43. ábra: A Passega-féle AL–M diagram. 
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Táblázatjegyzék 

 

1. táblázat. A folyók vízszállítása a Körös-medencében. 

2. táblázat: Adatok a magyarországi ármentesítésekrıl. 

3. táblázat. A Körösök fontosabb mellékfolyóinak adatai. 

4. táblázat: A szabályozási tervek csomópontjai. 

5. táblázat: A Körös–Berettyóvidék folyóinak jellemzı adatai. 

6. táblázat: Békés megye lakossága 1785–1910 között. 

7. táblázat: Jász-Kun kerület, majd Jász–Nagykun–Szolnok megye lakossága 1785–1910 

között. 

8. táblázat: Mővelési ágak százalékos megoszlása Békés megyében 1853-ban. 

9. táblázat: Mővelési ágak százalékos megoszlása Békés megyében 1895-ben. 

10. táblázat: Mővelési ágak százalékos megoszlása Heves–Külsı–Szolnok megyében 1853-

ban. 

11. táblázat: Mővelési ágak százalékos megoszlása Jász–Nagykun–Szolnok megyében 1895-

ben. 

12. táblázat: A fontosabb vizes törvények fıbb elemei. 

13. táblázat: A 100 éves gyomai és kunszentmártoni adatsoraink KV, KÖV, NV eloszlási 

típusai. 

14. táblázat: A Hármas-Körös közepes nagyvizei, szórások 1907–1956 és 1957–2006 között. 

15. táblázat: A Hármas-Körös közepes nagyvizei, szórások, szélsı értékek 1907–2006 között. 

16. táblázat: Gyoma 750 cm-nél magasabb tetızéső árvizeinek trendje 1907–2006 között. 

17. táblázat: Kunszentmárton 750 cm-nél magasabb tetızéső árvizeinek trendje 1907–2006 

között.  

18. táblázat: A Körös–Berettyó vízrendszer legnagyobb tetızı vízállásainak változásai 1855–

1915 között. 

19. táblázat: A Körös–Berettyóvidék magyarországi árvízi üzemi tározóinak fontosabb 

hidrológiai adatai. 

20. táblázat: A Körös–Berettyóvidék romániai területi többcélú tározók fontosabb hidrológiai 

adatai. 

21. táblázat: A Körös–Berettyó vízrendszer legnagyobb vízállásai 1915-ben és 1919-ben. 

22. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös gyomai vízmércéjén 

1919-ben mért adatokból. 
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23. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Tisza csongrádi vízmércéjén 1919-ben 

mért adatokból. 

24. táblázat: A Körös–Berettyó vízrendszer legnagyobb vízállásai 1919-ben és 1970-ben. 

25. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös gyomai vízmércéjén 

1970-ben mért adatokból. 

26. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös kunszentmártoni 

vízmércéjén 1970-ben mért adatokból. 

27. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös gyomai vízmércéjén 

2006-ban mért adatokból. 

28. táblázat: Gyakoriság – tartósság meghatározása a Hármas-Körös kunszentmártoni 

vízmércéjén 2006-ban mért adatokból. 

29. táblázat: A Takács-zugi minták összetétele. 

30. táblázat: Mész- és humusztartalom az egyes mintákban. 
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Térképjegyzék 

 

1. térkép: A Kárpát-medence a folyószabályozások elıtt. 

2. térkép: Huszár Mátyás mappációja által érintett települések a Körös–Berettyó 

vízrendszerben. 

3. térkép: A folyószabályozás elıtt vízzel borított területek a Tisza és mellékfolyói mentén. 

4. térkép: Az Alföld domborzattípusai. 

5. térkép: A Hármas-Körös Öcsöd és Kunszentmárton közötti szakaszának geomorfológiai 

térképvázlata. 

6. térkép: Összehasonlító mintavételi helyek a Hármas-Körös mentén. 

 

Képjegyzék 

 

1. kép: Árvízvédelemért emléklap 1970-bıl. 

2. kép: Töltésmegerısítés bordás megtámasztással a Körösök mentén. 

3. kép: A védtöltés hosszirányú repedése. 

4. kép: Hármas-Körös Gyománál 1970-ben. 

5. kép: Hármas-Körös Kunszentmártonnál 1970-ben. 

6. kép: Hármas-Körös menti töltésmegerısítés homokzsákokkal a 2006. évi árvíz idején. 

7. kép: Töltésmegerısítés által okozott károk a 2006. évi árvíz idején. 

8. kép: A 2006. évi árvíz békésszentandrási duzzasztómőnél. 

9. kép: Hármas-Körös Kunszentmártonnál a 2006. évi árvíz idején. 

10. kép: Hármas-Körös 2006. évi árvize Kunszentmártonnál. 

11. kép: Hármas-Körös kunszentmártoni vízmércéje 2006. évi árvíz idején. 

12. kép: Témavezetıi segítséggel történı mintavételezés. 

13. kép: A Hármas-Körös. 

14. kép: A 1998−2000. évi árvizek üledékei. 

15. kép: Hármas-Körös Takács-zugi feltárás. 

16. kép: Szelevényi mintavétel. 

17. kép: Békésszentandrási mintavétel. 
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MELLÉKLET 
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1. melléklet: Gyomai vízállások 1907–2006 között. 

Év KV KV ideje KÖV NV NV ideje 
1907 (-)85 X.24. 149 595 I.2. 
1908 (-)74 X.19. 116 692 III.6. 
1909 (-)70 VIII.25. IX.1. 108 586 III.9. 
1910 (-)52 X.18. 138 668 V.8. 
1911 (-)78 IX.17. 99 604 IV.13. 
1912 (-)60 I.2. 318 680 XI.24. 
1913 (-)8 XI.7. 244 776 VII.16. 
1914 (-)72 IX.12. 154 736 III.31. 
1915 (-)12 VI.21. 332 808 III.23. 
1916 (-)62 X.2. 196 734 I.11. 
1917 (-)102 IX.25. 89 670 III.11. 
1918 (-)84 X.2. 17 496 XII.31. 
1919 (-)70 X.1. 267 873 V.4. 
1920 (-)82 VI.1. 154 764 I.17. 
1921 (-)102 X. 31 462 VI.27. 
1922 (-)96 VIII.20. 238 726 III.5. 
1923 (-)106 VIII.16. 130 704 II.7. 
1924 (-)72 XII.17. 152 776 IV.5. 
1925 (-)72 I.17. 131 756 XII.25. 
1926 (-)58 X.10. 191 638 I.1. 
1927 (-)86 VIII.17. 74 424 III.14. 
1928 (-)108 IX.15. 81 458 IV.20. 
1929 (-)74 VIII.5. 66 452 IV.5. 
1930 (-)116 VIII.3. 66 484 V.20. 
1931 (-)102 VII.21. 137 662 III.13. 
1932 (-)92 X.2. 171 838 IV.15. 
1933 (-)56 IX.16. 139 614 V.8. 
1934 (-)86 V.17. 31 390 III.23. 
1935 (-)116 X.23. 59 650 II.27. 
1936 (-)102 VII.21. 44 400 IV.11. 
1937 (-)72 X.31. 128 616 IV.21. 
1938 (-)76 X.24. 107 604 V.12. 
1939 (-)92 VII.26. 115 736 XI.3. 
1940 (-)30 I.26. 285 864 III.17. 
1941 (-)32 VIII.29. 388 728 I.6. 
1942 (-)104 VIII.6. 225 810 III.2. 
1943 (-)72 I.1. 200 432 V.14. 
1944 (-)46 I.7. 273* 602 IV.4. 
1945 (-)96 IX.23. 167 524 III.21. 
1946 (-)104 X.9. 174 650 II.13. 
1947 (-)74 I.11. 240 588 II.14. 
1948 (-)82 X.29. 217 610 I.12. 
1949 (-)90 XI.1. 176 390 VII.26. 
1950 (-)24 III.29. 227 520 II.15. 
1951 (-)76 XII.7 252 576 V.16. 
1952 (-)32 I.12. 274 558 IV.6. 
1953 (-)102 XI.24. 249 636 I.3. 
1954 (-)100 I.1. 226 470 III.4. 
1955 (-)28 XI.12. 317 678 I.21. 
1956 (-)64 XI.16. 276 628 I.22. 
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1957 (-)58 XI.11. 272 716 VI.1. 
1958 (-)78 XII.9. 287 645 III.3. 
1959 (-)68 XII.4. 224 425 I.27. 
1960 (-)26 X.11. 276 611 II.23. 
1961 (-)100 XI.6. 225 384 VI.16. 
1962 (-)88 II.1. 296 794 IV.10. 
1963 (-)60 XII.17. 295 688 II.23. 
1964 (-)56 I.25. 268 674 IV.9. 
1965 37 XI.21. 341 668 VI.17. 
1966 2 X.22. 374 792 II.12. 
1967 (-)108 XII.1. 322 681 II.8. 
1968 (-)23 XII.16. 285 619 II.20. 
1969 (-)66 XI.4. 270 627 III.1. 
1970 (-)4 XII.23. 419 918 VI.14. 
1971 (-)19 XII.1. 292 463 I.6. 
1972 (-)44 I.22. 271 517 XI.27. 
1973 (-)71 XI.25. 235 521 VI.13. 
1974 (-)21 II.2. 359 797 VI.17. 
1975 (-)45 XII.19. 248 486 IV.18. 
1976 (-)35 I.3. 279 417 IV.22. 
1977 34 I.12. 355 665 IV.21. 
1978 (-)21 XI.28. 311 612 II.18. 
1979 (-)29 XII.4. 359 831 II.1. 
1980 (-)5 I.3. 364 877 VII.27. 
1981 8 XI.15. 364 829 III.15. 
1982 (-)50 XI.29. 309 647 I.6. 
1983 (-)62 XI.27. 261 409 II.4. 
1984 (-)60 I.16. 251 436 VI.13. 
1985 (-)9 XII.17. 321 685 V.26. 
1986 (-)68 XII.16. 319 633 I.29. 
1987 (-)36 I.1. 281 631 VI.10. 
1988 41 I.24. 295 799 III.26. 
1989 (-)22 II.17. 284 710 V.13. 
1990 (-)9 XII.9. 256 365 VII.9. 
1991 (-)18 II.1. 233 512 V.25. 
1992 4 XII.26. 271 404 II.20. 
1993 (-)49 XII.8. 247 625 IV.21. 
1994 (-)58 XII.8. 223 441 IV.22. 
1995 (-)35 I.1. 290 753 XII.30. 
1996 54 III.10. 315 692 I.1. 
1997 (-)5 XI.10. 276 532 I.10. 
1998 12 II.12. 294 546 IV.26. 
1999 75 I.5. 375 834 III.10. 
2000 (-)58 XI.25. 347 836 IV.10. 
2001 (-)29 I.28. 274 675 IV.29. 
2002 1 XII.23. 299 535 I.4. 
2003 (-)32 XII.12. 285 475 III.17. 
2004 2 I.23. 329 804 IV.18. 
2005 29 XI.29. 335 762 V.1. 
2006 (-)28 XII.12. 377 909 IV.19. 

Vízrajzi Évkönyv alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 



 164 

2. melléklet: Kunszentmárton vízállásai 1907–2001 között.  

Év KV KV ideje KÖV NV NV ideje 
1907 (-)66 IX.4. X.3. 178 738 IV.23. 
1908 (-)78 X.21. 138 616 III.8. 
1909 (-)76 IX.2. 144 596 IV.9. 
1910 (-)10 IV.9. 181 566 V.10. 
1911 (-)50 XII.23. 133 580 IV.14. 
1912 (-)84 I.4. 371 707 IV.23. 
1913 16 III.5. 304 744 VII.17. 
1914 (-)98 IX.17. 212 772 IV.2. 
1915 2 VI.22. 368 806 XII.31. 
1916 (-)70 XI.16. 265 810 I.1. 
1917 (-)102 XII. 141 586 III. 
1918 (-)88 I. 50 450 XII. 
1919 (-)16 II. 438 900 V. 
1920 (-)104 XI. 190 702 I. 
1921 (-)142 X. 38 296 III. 
1922 (-)130 VIII. 240 722 III. 
1923 (-)152 IX.12. 150 598 II. 
1924 (-)138 XII. 18. 173 862 IV.12. 
1925 (-)144 I.26. 130 660 XII.27. 
1926 (-)100 X.10. 260 764 I. 11. 
1927 (-)88 XII.21. 137 496 III.17. 
1928 (-)110 VII.21. 117 530 IV.22. 
1929 (-)128 II.18. 96 476 IV.7. 
1930 (-)126 I.25. 127 504 XI.28. 
1931 (-)38 VIII.25. 193 608 III.19. 
1932 (-)82 XII.31. 215 918 IV.17. 
1933 (-)96 I.3. 190 586 VII.17. 
1934 (-)126 V.12. 77 516 III.24. 
1935 (-)192 X.24. 72 600 III.6. 
1936 (-)104 XII.17. 134 486 IV.13. 
1937 (-)144 I.7. 170 706 IV.2. 
1938 (-)110 XII.22. 182 620 V.16. 
1939 (-)94 XI.11. 142 722 XI.3. 
1940 (-)90 I.17. 325 876 IV.9. 
1941 (-)36 I.1. 469 855  
1942 (-)228 XII.12. 211 736 III.15. 
1943 140 I.4. 327 640 IV.7. 
1944 (-)146 I.8. 205* 602  
1945 (-)213 IX.26. 103* 550* IV.1. 
1946 (-)240 VIII.24. 30 550  
1947 (-)200 VI.11. 110 588 II.14. 
1948 4 V.14. 190 604  
1949 (-)162 II.19. 84* 610 I.12. 
1950 (-)28 IV.2. 103 728  
1951 (-)190 XII.11. 145 390 VII.26. 
1952 (-)128 I.1. 172 468 VII.29. 
1953 (-)221 XII.29. 164 744 I.16. 
1954 (-)226 I.12. 71 454 III.12. 
1955 (-)39 I.4. 288 678 III.3. 
1956 (-)28 XII.31. 203 628 V.6. 



 165 

1957 (-)54 I.31. 180 640 VI.4. 
1958 (-)15 XII.8. 240 714 III.5. 
1959 (-)136 XII.29. 100 540 I.28. 
1960 (-)70 I.16. 193 514  
1961 (-)200 XI.30. 74 374 I.1. 
1962 (-) 170 II.8. 180 818 IV.20. 
1963 (-)111 XII.18. 175 613 III.25. 
1964 (-)182 II.4. 145 796 IV.16. 
1965 (-)26 III.1. 279 728 VI.24. 
1966 (-)59 IX.28. 312 828 III.5. 
1967 (-)157 XII.3. 257 820 III.23. 
1968 (-)130 XII.19. 185 620 II.22. 
1969 (-)180 X.23. 167 677 III.3. 
1970 (-)86 X.24. 385 947 VI.17. 
1971 (-)100 XI.20 166 560 I.8. 
1972 (-)153 I.27. 80 574 XI.29. 
1973 (-)159 II.4. 47 497 VI.14. 
1974 (-)125 I.16. 294 770 VII.5. 
1975 (-)140 XI.17. 179 630 IV.25. 
1976 (-)29 X.29. 176 645 IV.22. 
1977 (-)15 XII.19. 271 786 III.11. 
1978 (-)96 XII.12. 279 666 V.19. 
1979 (-)79 XI.6. 296 870 II.19. 
1980 (-)51 I.9. 387 800 VIII.10. 
1981 (-)50 VIII.26. 282 850 III.27. 
1982 (-)122 XII.5. 202 727 I.7. 
1983 (-)126 XII.22. 133 590 IV.19. 
1984 (-)135 I.18. 99 492 VI.15. 
1985 (-)81 X.31. 246 758 V.28. 
1986 (-)106 X.7. 163 650 IV.27. 
1987 (-)90 VII.15. 127 684 IV.18. 
1988 (-)104 VII.31. 140 742 III.28. 
1989 (-)90 I.31. 150 704 V.15. 
1990 (-)128 VII.27. 45 280 III.5. 
1991 (-)108 IX.17. 75 577 V.27. 
1992 (-)146 VIII.31. 80 516 IV.21. 
1993 (-)132 VI.25. 50 646 IV.25. 
1994 (-)158 VIII.5. 97 585 IV.27. 
1995 (-)113 VIII.7. 169 677 XII.31. 
1996 (-)121 VII.22. 179 735 I.7. 
1997 (-)16 XI.12., XI.28. 206 470 I.11., III.5. 
1998 (-)27 II.7. 304 788 XI.24. 
1999 (-)56 XI.19. 296 883 III.24. 
2000 (-)129 XII.13. 179 987 IV.21. 
2001 (-)92 I.27. 212 714 IV.2. 
2002 (-)112 VII.15. 152 562 II.25. 
2003 (-)126 VII.10. 71 495 III.19. 
2004 (-)129 VII.25. 195 801 IV.19. 
2005 (-)55 X.20. 267 804 V.3. 
2006 (-)93 X.17. 306 1041 IV.21. 

Vízrajzi Évkönyv alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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3. melléklet: Hármas-Körös vízállása (cm) Gyománál 1919-ben. 

Nap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
1. 520 66 254 620 688 488 84 410 52 –70 132 368 
2. 546 52 250 628 686 480 74 412 12 –64 140 362 
3. 544 56 250 620 792 468 72 396 –4 –66 142 350 
4. 528 46 254 602 873 470 138 376 –6 –64 134 340 
5. 516 36 260 584 861 460 254 346 –10 –64 138 328 
6. 512 30 244 568 835 450 230 316 –14 –64 216 322 
7. 494 26 224 558 815 424 168 298 –20 –60 230 312 
8. 466 20 210 544 797 390 140 260 26 –66 232 304 
9. 436 18 190 526 782 358 122 268 –28 –68 340 298 
10. 406 12 350 508 768 328 150 254 –32 –68 430 326 
11. 384 10 354 494 754 302 244 254 –38 –68 488 338 
12. 366 6 380 486 740 272 230 222 –40 –66 544 346 
13. 354 6 380 480 728 250 222 214 –36 –56 570 358 
14. 344 16 354 470 710 224 212 278 –40 –60 572 374 
15. 340 20 320 464 684 190 214 246 –46 –56 550 380 
16. 338 26 308 462 664 154 222 202 –50 –62 520 364 
17. 344 34 344 468 660 130 232 160 –56 –40 480 346 
18. 348 44 366 472 648 114 234 124 –56 –6 480 350 
19. 340 110 356 474 646 96 232 102 –56 12 500 320 
20. 330 286 332 472 634 78 226 72 –60 6 490 260 
21. 316 318 310 466 628 64 222 54 –64 –8 470 220 
22. 300 310 296 478 624 52 214 40 –66 –18 432 179 
23. 284 284 280 514 604 44 192 26 –64 –14 418 110 
24. 264 254 274 542 592 38 n. a. 14 –66 –16 406 110 
25. 244 244 288 546 586 62 n. a. 4 –64 –18 426 130 
26. 212 242 294 558 574 74 n. a. –4 –60 –26 410 142 
27. 182 248 438 620 560 100 n. a. –2 –56 –20 400 348 
28. 150 254 508 720 548 100 n. a. –4 –62 –8 386 444 
29. 128  530 738 532 150 406 –6 –68 8 374 488 
30. 150  544 714 518 124 444 –4 –68 54 376 482 
31. 88  592  502  430 36 – 70  502 

 
NV 546 318 592 738 873 488 444 412 52 7 572 502 
KÖV 342 111 335 546 677 228 178 172 –40 –32 365 320 
KV 88 6 190 462 502 62 72 –6 –68 –70 132 110 

1919. évi LNV 873 cm (V. 4.), KÖV 267 cm, LKV –70 cm (X. 1.) 

Vízrajzi Évkönyv alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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4. melléklet: A Tisza vízállása (cm) Csongrádnál 1919-ben. 

Nap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
1. 429 135 445 530 752 665 483 8 –140 –88 585 
2. 459 99 448 548 n. a.  642 502 14 –147 –59 575 
3. 480 65 449 563 760 620 516 18 –151 –9 566 
4. 495 42 447 574 n. a.  599 518 16 –157 24 559 
5. 506 27 444 584 820 579 513 19 –163 50 549 
6. 514 16 431 589 845 565 500 18 –166 70 542 
7. 519 8 412 596 865 553 481 8 –168 90 532 
8. 527 –18 388 602 883 541 452 6 –168 108 522 
9. 531 –44 366 614 895 524 421 –5 –170 140 509 
10. 533 –58 366 621 905 505 398 –18 –171 255 498 
11. 534 –73 384 634 915 477 387 –29 –173 390 491 
12. 535 –81 405 645 925 448 387 –39 –174 465 480 
13. 537 –76 424 654 929 413 387 –47 –178 500 469 
14. 539 –71 435 660 878 382 383 –55 –178 523 463 
15. 540 –56 435 665 860 348 370 –62 –178 541 458 
16. 538 –44 429 668 868 311 347 –70 –179 550 454 
17. 538 –28 421 670 874 282 

nem 
észlelt 

321 –78 –179 558 445 
18. 537 –40 421 n. a.  877 266 456 292 –86 –177 564 424 
19. 533 –35 434 676 874 258 461 261 –96 –170 569 390 
20. 526 6 446 678 870 243 462 232 –101 –141 573 349 
21. 516 66 448 678 865 228 456 199 –107 –130 582 301 
22. 502 187 447 677 855 205 441 164 –112 –108 588 255 
23. 482 297 430 679 846 179 411 136 –121 –98 589 205 
24. 452 350 409 685 835 155 377 105 –130 –92 591 166 
25. 422 380 391 692 820 138 348 78 –131 –94 596 140 
26. 384 398 380 693 794 123 337 55 –132 –108 599 128 
27. 339 414 392 697 776 n. a. 350 42 –139 –110 604 124 
28. 298 432 429 710 756 n. a. 394 31 –138 –113 600 165 
29. 254  464 727 735 n. a. 430 20 –136 –116 599 202 
30. 215  490 745 713 n. a. 448 10 –135 –117 593 212 
31. 174  512  690  464 6  –105  214 
 
NV 540 432 519 745 929 665 464 518 18 –92 604 585 
KÖV 463 84 427 625 783 394 416 290 –62 –146 391 386 
KV 174 –81 366 530 690 123 337 6 –139 –179 –88 124 
1919. évi LNV 929 cm (V. 13.), KÖV 783 cm, LKV –179cm (X. 16.) 

Vízrajzi Évkönyv alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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5. melléklet: A Hármas-Körös napi középvízállásai Gyománál 1970-ben. 

Nap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

1. 67 232 479 673 530 696 617 369 349 317 319 285 
2. 128 203 434 654 523 698 600 369 351 316 314 258 
3. 263 176 377 623 511 700 580 369 376 317 316 240 
4. 328 151 330 599 499 699 551 366 364 317 315 213 
5. 310 142 308 592 489 697 521 370 361 318 315 187 
6. 273 167 362 598 484 699 487 367 366 320 317 181 
7. 266 314 453 594 480 704 464 367 368 317 314 150 
8. 309 414 546 580 475 710 442 370 361 321 314 123 
9. 383 457 632 564 468 719 423 373 352 320 317 95 
10. 433 478 672 554 461 731 407 369 331 304 315 59 
11. 451 491 675 567 456 739 390 370 325 292 316 40 
12. 435 545 661 590 455 791 368 375 322 285 315 40 
13. 395 643 639 600 463 866 328 375 316 271 315 39 
14. 355 695 619 604 495 913 319 379 317 267 314 37 
15. 330 706 604 611 539 900 321 366 315 264 314 40 
16. 300 709 588 621 574 853 360 351 321 265 313 54 
17. 290 712 576 629 587 828 374 352 324 266 316 33 
18. 314 712 569 622 594 813 382 351 324 265 319 20 
19. 358 698 559 607 601 801 393 352 320 266 322 12 
20. 373 671 545 592 602 791 402 349 317 263 318 12 
21. 368 648 530 585 600 784 441 350 320 265 320 8 
22. 353 598 517 581 598 770 452 350 319 264 320 2 
23. 343 563 495 579 598 751 433 350 316 263 320 –4 
24. 328 528 477 577 611 730 402 350 318 271 322 –3 
25. 303 520 462 571 635 710 382 352 319 303 327 –4 
26. 269 534 460 563 665 694 381 349 319 315 325 –1 
27. 234 536 469 557 693 681 384 354 317 317 321 2 
28. 209 515 492 547 700 672 383 351 315 315 320 28 
29. 223  527 539 699 658 374 352 317 316 318 35 
30. 272  598 531 696 639 371 350 316 316 315 62 
31. 265  661  695  370 348  316  157 

 
NV 451 714 676 674 700 +918 622 376 380 322 330 290 
KÖV 307 491 526 590 564 748 423 360 332 295 318 77 
KV 62 140 298 530 455 633 314 346 314 262 312 –4 

 
Gyoma 
csapadék 

64 46 48 26 61 109 37 116 14 15 39 51 

Endrıd 
csapadék 

57 43 49 43 52 151 31 123 12 11 34 50 

1970. évi LNV 918 cm (VI. 14.), KÖV 419 cm, LKV –4 cm (XII. 23.) 

Vízrajzi Évkönyv alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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6. melléklet: A Hármas-Körös napi középvízállásai Kunszentmártonnál 1970-ben. 

Nap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

1. 0 245 476 676 736 920 785 296 119 –22 –37 195 
2. 0 216 455 695 729 920 760 253 110 –29 –20 168 
3. 56 184 415 702 725 918 736 213 126 –31 24 159 
4. 122 148 360 700 716 908 708 177 165 –30 49 155 
5. 128 116 328 700 709 902 675 153 140 –36 52 152 
6. 136 132 329 703 705 896 645 120 130 –30 45 169 
7. 154 169 362 722 699 881 610 94 146 –29 45 207 
8. 215 248 441 728 695 874 589 74 145 –26 68 223 
9. 282 377 498 734 683 870 560 70 144 15 68 234 
10. 374 457 550 740 678 870 533 71 144 28 70 225 
11. 421 495 632 743 675 875 506 80 149 18 62 192 
12. 457 543 656 752 669 881 463 113 143 9 41 152 
13. 454 580 662 762 662 892 418 139 123 1 28 119 
14. 438 626 669 770 663 919 358 179 93 –12 23 104 
15. 415 658 670 778 673 947 298 209 68 –28 20 88 
16. 370 685 671 784 683 937 227 225 50 –41 18 77 
17. 350 702 674 782 693 928 199 213 47 –46 13 67 
18. 349 710 669 769 701 916 176 191 33 –50 14 50 
19. 380 709 659 769 708 907 188 173 30 –46 37 37 
20. 407 700 649 772 718 902 255 165 11 –43 70 24 
21. 429 688 639 780 745 907 355 168 13 –50 108 14 
22. 479 669 627 781 768 909 428 195 13 –56 130 7 
23. 493 638 605 781 782 902 480 201 11 –72 149 0 
24. 488 606 589 780 808 898 498 189 10 –76 200 0 
25. 485 581 578 777 833 890 466 181 12 –74 248 0 
26. 453 550 563 769 855 875 445 188 16 –54 291 –2 
27. 418 540 560 761 877 860 428 207 11 –48 295 –2 
28. 360 515 567 757 898 847 411 214 –2 –48 277 –4 
29. 288  586 747 906 828 382 195 –10 –48 243 1 
30. 294  610 740 913 810 356 167 –14 –45 215 24 
31. 285  640  917  333 147  –37  72 

 
NV 496 712 674 785 917 +947 790 304 170 30 300 238 
KÖV 322 482 561 748 749 893 460 170 73 –33 95 94 
KV 0 110 325 670 660 806 174 70 –18 –86 –40 –4 

 
Kunsztm. 
csapadék 

55 50 41 34 29 112 67 130 6 13 30 45 

1970. évi LNV 947 cm (VI. 15.), KÖV 385 cm, LKV –86 cm (X. 24.) 

Vízrajzi Évkönyv alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
 



 170 

7. melléklet: Hármas-Körös napi középvízállásai Gyománál 2006-ban. 

Nap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

1. 431 183 604 648 772 371 398 338 342 329 326 11 
2. 469 169 590 705 760 444 358 339 342 330 326 40 
3. 505 169 569 760 746 499 318 338 329 329 314 44 
4. 507 122 542 784 733 549 306 340 322 331 307 52 
5. 505 87 516 787 720 590 318 337 333 331 303 13 
6. 507 67 518 790 706 624 324 333 324 330 293 2 
7. 508 52 540 785 691 655 329 337 332 329 291 −18 
8. 495 63 587 772 676 679 338 337 327 329 296 −10 
9. 474 74 676 766 665 688 338 341 329 330 262 −15 
10. 433 71 679 771 652 679 338 339 331 331 249 −20 
11. 382 62 683 773 636 664 338 338 326 331 230 −27 
12. 326 56 675 765 620 654 342 340 334 327 207 −28 
13. 271 52 683 753 602 651 338 348 325 332 188 −21 
14. 224 48 700 757 581 648 336 330 328 331 164 −8 
15. 190 48 712 784 557 638 338 341 319 331 141 −13 
16. 159 56 709 830 529 621 336 339 320 330 133 −18 
17. 133 68 694 873 502 604 338 316 321 332 122 −23 
18. 108 142 676 899 475 589 336 327 326 329 113 −22 
19. 112 343 654 908 441 572 338 331 313 329 99 −16 
20. 173 426 629 909 415 554 336 342 334 331 79 −16 
21. 196 455 605 900 371 545 333 335 332 329 54 −21 
22. 167 484 582 883 325 541 333 330 330 330 39 33 
23. 154 514 562 867 319 541 334 332 333 331 29 53 
24. 146 543 548 857 357 542 337 332 332 331 20 11 
25. 187 573 554 849 347 534 336 339 331 332 14 −8 
26. 208 597 574 836 350 515 335 333 329 331 10 −16 
27. 208 610 600 842 353 461 338 333 334 331 6 −17 
28. 207 610 615 807 347 471 336 337 331 331 6 −18 
29. 202  616 793 350 445 337 335 330 331 5 −18 
30. 195  616 782 353 418 338 336 329 334 4 5 
31. 185  619  343  336 336  329  19 
 
NV 510 611 712 909 775 688 398 349 246 343 333 53 
KÖV  287 244 616 808 523 568 336 336 329 331 151 −3 
KV 107 50 512 636 299 371 295 314 313 327 4 −28 
2006. évi LNV 909 cm (IV. 19.), KÖV 377 cm, LKV −28 (XII. 12.)  

VITUKI alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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8. melléklet: Hármas-Körös napi középvízállásai Kunszentmártonnál 2006-ban. 

Nap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

1. 331 118 593 692 973 455 589 −25 100 −43 6 12 
2. 411 110 602 708 963 509 546 3 160 −44 −22 5 
3. 472 108 601 732 951 547 494 −2 232 −52 −14 7 
4. 506 95 586 760 940 578 430 25 252 −57 1 6 
5. 518 69 562 780 927 609 413 51 259 −66 −5 2 
6. 525 48 534 793 914 637 401 17 262 −50 −10 −16 
7. 535 34 518 805 900 662 373 16 231 −53 −33 −30 
8. 543 27 533 815 886 681 326 39 184 −55 −14 −39 
9. 544 32 577 822 872 699 278 47 155 −62 14 −43 
10. 528 31 625 838 856 714 219 86 112 −55 32 −44 
11. 488 30 657 859 839 722 179 90 88 −65 51 −53 
12. 430 25 673 880 820 825 137 79 97 −54 84 −56 
13. 368 23 679 899 799 732 110 102 81 −59 93 −57 
14. 306 20 690 919 775 738 89 126 66 −45 117 −52 
15. 261 21 700 939 747 753 75 139 44 −57 120 −42 
16. 221 21 710 959 720 747 70 252 33 −76 116 −35 
17. 183 28 715 983 688 749 59 263 37 −93 128 −36 
18. 147 52 714 1005 655 749 56 231 32 −77 140 −41 
19. 125 162 708 1023 621 748 51 241 16 −83 157 −43 
20. 119 355 696 1035 583 743 45 229 −20 −74 172 −37 
21. 139 348 696 1041 534 736 38 195 −3 −72 190 −38 
22. 124 365 674 1041 478 730 24 151 0 −72 188 −21 
23. 108 399 659 1037 412 723 11 118 −1 −80 163 5 
24. 60 436 645 1032 368 719 2 96 12 −75 139 1 
25. 75 472 637 1026 341 710 −1 47 8 −71 112 −25 
26. 120 509 637 1020 316 697 −2 52 −9 −57 93 −40 
27. 136 546 648 1013 293 679 −7 52 −24 −54 72 −46 
28. 139 575 662 1004 276 661 1 60 −12 −53 56 −48 
29. 140  674 993 293 641 −1 73 −22 −56 32 −48 
30. 130  681 983 307 617 −3 74 −24 −69 23 −50 
31. 123  686  386  −7 79  −59  −34 
 
NV 545 588 716 1041 976 949 598 268 265 −27 195 15 
KÖV  284 183 645 916 656 681 157 98 77 −62 74 −31 
KV 48 19 518 690 273 436 −26 −26 −40 −93 −33 −58 
2006. évi LNV 1041 cm (IV. 21.), KÖV 306 cm, LKV −93 cm (X. 17.) 

VITUKI alapján szerkesztette BABÁK K. 2009. 
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9. melléklet a 2006. évi szelevényi árvízi helyzetrıl 

(a VIZIG engedélyével) 
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A szelevényi árvízi helyzet 2006. április 16-án. 

 

 

A védtöltés hosszirányú repedése Szelevénynél 2006. április 21-én. 
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Szelevény madártávlatból 2006. április 22-én. 

 

 

A Körösök mentén 2006. április 26-án. 
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A szelevényi védtöltés állapota 2006. április 27-én.  

 

 

A szelevényi töltés megtámasztása homokzsákokkal 2006. május 5-én. 

 

 

 
 


