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Az igazságot állandóan ismételni kell,  

mert a hülyeségeket is ismételgetik!  

(Állítólag W. Churchill mondása) 

A római kori siófoki zsilipről 

A Lóczy Lajos (1849–1920) által 1891-ben kezdeményezett és 1918-ig irányított Balaton 

tudományos tanulmányozása c. program a hazai földrajztörténet nagyszabású vállalko-

zása volt, amely Európa-szerte példa nélkül állt abban a korban. A munka keretében nem 

csupán a természetföldrajzi kutatásokat végezték el a szakemberek, hanem a vizsgálódá-

sok kiterjedtek a tó történetével kapcsolatos társadalomtudományi kérdésekre is, a ré-

gészettől a néprajzon át a rege- és mondavilágig. 

A régész, Kuzsinszky Bálint (1864–1938) a Sió medrében – 1907-ben – régi faragott 

köveket talált, s nem ismerve azok eredeti rendeltetését, úgy gondolta, hogy azok egy 

római kori zsilip maradványai. Tehát régészeti feltételezésének végére egy kérdőjelet tett. 

A híres földrajztudós, Lóczy mellett a balatoni kutatás másik meghatározó alakja, 

Cholnoky Jenő (1870–1950) – bár nem volt régész – viszont ismerte a római 

történetíró, Sextus Aurelius Galerius császár működéséről is szóló művét, amelyben szó 

esett arról, hogy a tó déli oldalán, a Fenékpuszta térségében húzódó hadiút biztonsága 

érdekében szabályozták a Balaton vízszintjét. Ennek, valamint a Balaton tudományos 

kutatásában közreműködő tudóstársa, Kuzsinszky feltárásának ismeretében írta, hogy  

„A rómaiak kezdték szabályozni a Balatont azzal, hogy a Sió-csatornán rendszeres lefolyást 

biztosítottak a víznek… 

...Galerius császár lecsapoltatta a Balatont, t.i. megnyitotta a Sió-csatorna útját, mert ott az-

előtt aligha volt lefolyása a tónak, hanem csak olyan berek volt, mint a többiek.” (1918) 

(Cholnoky eredeti végzettsége szerint vízmérnök volt. Igaz Lóczy is mérnök, pontosab-

ban geológus-mérnöki diplomával rendelkezett.) 

Tehát Cholnoky a Kuzsinszky-féle kérdőjelet ponttá egyszerűsítette. 

A kérdésben megnyilvánuló következő jeles tudós, a szintén mérnök Bendefy László 

(1904–1977) megemlíti ugyan, hogy van ellenvélemény is (pl. Sági Károly részéről, akivel 

heves szakmai vitát folytatott a Balaton történelmi vízszíneinek kérdésében), mégis letette 

a garast Kuzsinszky Bálint véleménye mellett azzal, hogy ha bizonyító értékű anyag nem 

kerül elő, akkor Kuzsinszky véleménye helytállónak tekinthető. 
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Bendefy mindenesetre V. Nagy Imre professzorral közösen írott könyvében (A Balaton 

évszázados partvonalváltozásai, 1969) még egy rekonstrukciós rajzot is közölt arról, hogy 

a rómaiak miként helyezték el az elzáró gerendákat a zsilip szerkezetébe. Tehát azt lehet 

mondani, hogy Bendefy a kezdeti kérdőjelet, majd pontot felkiáltójellé erősítette. 

Virág Árpád (1928–2013) az OVH, majd a Maróthy-féle Környezetvédelmi és Vízgaz-

dálkodási Minisztérium vezető munkatársa, aki a Balaton ügyeivel évtizeden át foglalko-

zott, nyugdíjba vonulása után a lehető legtöbb régi dokumentumot újra elővette, 

amelyiknél szükséges volt, azt lefordíttatta. Vizsgálódásainak eredményét, amely egybevá-

gott Sági Károly véleményével is, A Sió és a Balaton közös története (1055–2005)  

c. munkájában adta közre. Ebben a közvetlen és közvetett történelmi bizonyítékokat 

közreadva megállapította, hogy „...a rómaiak a Sió-völgyben, ...a felgyülemlett vizet települési 

és közlekedési igényeik szerint időnként leengedték úgy, hogy a lefolyást gátló uszadékot eltá-

volították, vagy a felmagasodott mederfeneket lemélyítették. Más vízi munkákat a rómaiak 

nem végeztek, Siófoknál zsilipet nem építettek.” 

Nekem is „mea culpá”-t kell mondanom, mert én is írtam cikket és megemlítettem  

a Galerius császár idejében épített siófoki római zsilipet. Mindez rámutat arra, nagy  

a veszélye annak, hogy a köztudatba átment állításokat, amelyeket komoly szakemberek 

is megerősítettek, minden kritika nélkül átvegyünk és ezzel továbbélésüket elősegítsük. 

Az Árpád-kori vízvezető „csatorna”-hálózatról 

A jeles kortárs régész, Takács Károly a 2000-es évek elején a Tóközben végzett feltárásai 

során kiterjedt árokrendszert talált, amelynek korát az Árpád-kor elejére becsülte. Több-

szörös konzultációk alapján az árokrendszert vízvezető csatornarendszernek értelmezte és 

ilyen szemszögből állapította meg, miként működtethették eleink a földművek hálózatát. 

„...Az eddigi ásatási eredmények felvetik annak a lehetőségét, hogy az Árpád-korban  

a Kárpát-medence alföldi területein az újkori vízépítéseket évszázadokkal megelőzően létezett 

egy egységes elvek szerint működő vízügyi rendszer, amely a XIII-XIV. és a XVIII. század között 

pusztult el... 

A rendszer lényegi vonása, hogy a folyóvizeket egy sűrű csatornarendszerben áramoltatták, és 

nagy területen szabályozottan szétvezették. A vizet – meghatározott helyeken kiengedve – 

öntözésre és halastavak létesítésére, táplálására használhatták fel.  

Az Árpád-kori csatornák rendkívül sűrű hálózatot alkottak. A tüzetesebben kutatott területeken 

tízszer-hússzor annyi elpusztult csatornára bukkantunk, mint amennyi ma ugyanott működik. 

E tény már önmagában is mutatja a mai és az egykori vízügyi rendszer között lévő funkcionális 

különbséget.” 

Csak néhány kérdés és gondolat: 

̶ hogyan volt lehetséges a csatornarendszer fenntartása és üzemeltetése az Árpád-

kori népesség létszámának és a kor rendelkezésre álló technikai színvonalának 

ismeretében? 

̶ ha mindez egy csatornarendszer volt, akkor a vízkormányzás nagyobb térségre 

kiterjedő információs igényének hogyan tudtak megfelelni? 
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̶ az esetleges jégzajlás, avagy csak jegesedés károkozásának ismeretében, hogyan 

történhetett a helyreállítás? Miként tudtak egy ilyen kiterjedt földmű-rendszerben 

megküzdeni az árkokban burjánzó, s a víz mozgását akadályozó növényzettel… stb. 

Amit tudunk: 

̶ a tized-, vagy huszad akkora belvízlevezető, avagy öntöző csatornarendszer 

fenntartása, üzemeltetése a jelenlegi népességi és technikai színvonal mellett is 

időről-időre komoly gondokat jelent, tehát az Árpád-kori csatornarendszer 

megújítása napjainkban is használható általános vízkormányzási lehetőségként 

nehezen képzelhető el. 

De: az árokhálózat régészetileg feltárt tényét tudomásul kell venni! További kutatásokra 

van szükség! Sok hasonló tisztázatlan kérdést hagyott nekünk az ezer évvel ezelőtt élt 

ember. Elég, ha pl. a „Csörsz árok” kérdéskörére gondolunk. 

Az „ártéri” gazdálkodásról 

Andrásfalvy Bertalan alapvető fontosságú tudományos tettet hajtott végre, amikor a kö-

zép- és kora újkori „fokgazdálkodást” egykori történeti-földrajzi leírások, valamint saját 

néprajzi kutatásait felhasználva feltárta és leírta a Tolna-megyei Sárköz példáján. 

Jellemző, hogy ennek eredményeit elsők között az Országos Vízügyi Hivatal által támo-

gatott Vízügyi Történeti Füzetek sorozatban 1973-ban jelentette meg A Sárköz ősi ártéri 

gazdálkodása c. könyvében. 

Alapvető kérdések tisztázása körül a szakemberek között is viták vannak a fokok termé-

szetrajza, a gazdálkodást lehetővé tévő emberi beavatkozás, a mesterséges fokok létre-

hozása… stb. tekintetében. 

A gazdálkodás alapelve az, hogy a fokokon keresztül az áradáskor kialakult tavakat a folyó 

mindig „fölfelé”, azaz a folyásirányával ellenkező irányban töltötte fel a tó vagy a holtág 

alsó vége felől. Ez két fő cél érdekében történt: egyrészt áradáskor így a lehető legkeve-

sebb hordalék került be a tómederbe, másrészt apadáskor a vizet a tavakból nagyrészt, 

az időszakosan vízzel borított területekről pedig teljes egészében le tudták vezetni. 

Előnyök:  

̶ a folyó halgazdagsága közmondásos volt, 

̶ az árvízi hordalék növelte a talaj termőerejét. 

Ami napjainkhoz köti Andrásfalvy munkásságát az a jelenlegi ár- és belvízvédelmi rendszer 

gyökeres felülvizsgálatának követelése. Szerinte az igazi megoldást az ártéri gazdálkodási 

módhoz való visszatérés jelentené, amely – mint mondja – nemcsak a Kárpát-medencében, 

hanem a magyarság Volga-menti őshazájában is használatos volt már. A kialakított csatornák 

segítségével – így a professzor – óriási mennyiségű vizet lehetett tárolni. 

Ennek azonban nemcsak a korábbi csatornák megtisztítása és használatba vétele az előfelté-

tele, hanem az árterületeken létesített szántóföldek megszüntetése is, mert van más, az ott 

termelt gabonánál akár a jelen körülmények között is ötször-tízszer nagyobb bevételt biztosító 
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gazdálkodási mód is, amely ráadásul önellátó is lenne. S ekkor még nem is számoltuk azokat 

a milliárdokat, amiket az árvízi védekezésre fordítunk… 

Kérdések, gondolatok: 

̶ Az ártéri gazdálkodás egy adott történelmi kor (és víz menti térség) gazdálkodási 

módja volt, elősegítette a túlélést, de nagy vagyonok nem születtek általa; 

̶ Andrásfalvy történelmi érdeme, hogy a Sárköz vidékén feltárta ennek néprajzi 

hagyományait és egykori gyakorlatát; 

̶ természetesen érdemes egyes helyeken ökoturisztikai céllal bemutatni az egykori 

gazdálkodást, s ehhez megteremteni a vízkormányzási feltételeket, de általános 

megoldásként alkalmazni a jelenlegi árvíz- és belvízvédelmi rendszerek helyett – 

nem alternatíva; 

̶ a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése c. vízkárelhárítási és területfejlesztési program 

keretében néhány helyen – elsősorban egyes zöld szervezetek követelésére – 

beépítették a kiviteli tervekbe az ártéri gazdálkodást lehetővé tevő – mentett oldali 

– vízkivezetést, de az eltelt évtized alatt alig akadt olyan gazdálkodó, aki élni kívánt 

volna a lehetőséggel; 

̶ az ártéri gazdálkodás nemcsak abból áll, hogy ilyen-olyan módon alkalmazkodunk a 

vizek járásához, hanem a gazdálkodást folyamatosan egyensúlyba kell hozni a piaci 

igényekkel, feltételekkel, valamint a 21. századi életvitellel. 

Wesselényi Miklós báró az „árvízi hajós” 

Mi sem áll távolabb tőlünk, minthogy Wesselényi érdemeit csökkenteni akarnánk az 

1838. évi nagy pest-budai árvíz idején az emberek mentése körül. Méltán vált ikonikus 

alakká, az árvíz talán legnevesebb hősévé. 

Ebben a rövid előadásban meg kell azonban emlékezni arról is, milyen sok embert men-

tett meg az itteni helyőrség azzal, hogy nemcsak kihalászta a jéghideg vízből az embereket, 

hanem gondoskodott elszállásolásukról és élelmezésükről is (22. ábra). 

Wesselényi ellen az árvíz idején már folyt a felségsértési eljárás, tehát az ellenzéki érzelmű 

lakosság árvíz nélkül is hősként tekintett rá – a nem is magyar anyanyelvű katonaság pedig 

az elnyomó hatalmat testesítette meg, ezért aztán gyorsan kiesett a nemzeti emlékezés 

hálójából. 

Kicsit hasonló a helyzet az 1954., ill. az 1956. évi dunai árvizek idején az „ideiglenesen” itt 

állomásozó szovjet katonasággal is, hiszen ők szintén kivették a részüket az árvízi véde-

kezésből, de ugyanolyan okok miatt ők is kihullottak a közemlékezetből. 
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22. ábra – Az 1838-as pesti árvíz emléktáblája a belvárosi ferences templom oldalfalán 

 




