
A XIX. században 
már felismerték, 
hogy az árvizek ellen 
nem elég a helyi be-
avatkozás, átfogó 
szabályozási terve-
ken alapuló védmű-
vekre van szükség. 
Az 1800-as évek kö-
zepén a Tisza-völgy-
ben megindult a 
folyók szabályozá-
sa. Megalakultak a 
társulatok, megkez-
dődött az árterek 
lecsapolása, a fo-
lyók szabályozása a 
nagy kanyarulatok 
lemetszése.

A töltéskerülők, gátőrök mestersége már több mint másfél évszázados múltra tekint vissza. A Gátrendőri törvény 1871-ben jött létre, de meghozatala 
előtt már a gátőri intézmény működött. (Számunkra különösen érdekes, hogy az állandó gátőrök alkalmazását állítólag Bodoki Károly, a Körös-Berety-
tyó Szabályozó Társulat főmérnöke javasolta első alkalommal a XIX. század közepe táján.) A XIX. század végére a gátőrök már a védvonalakon lak-
tak, s ugyanott helyezték el az árvízvédelmi eszközökkel felszerelt árvívédelmi szertárakat is. Ma is kinn laknak a területen, a védvonalak mentén, és 
végzik fontos munkájukat.

A GÁTAK ŐREI
A gátőri munka és a gátőri elnevezés történeti áttekintése

Hazánkban már a XVI-XVII. 
században is voltak - helyi jel-
legű - kezdeti folyószabályozá-
sok, épültek védelmi művek. A 
gátak felügyelete ekkor a tele-
pülések előljáróinak, választott 
tisztségviselőinek a feladata 
volt. A gát állapotát folyama-
tosan figyelni kellett, ide nyúlik 
vissza a gátőrök feladatának 
kialakulása, s ez ma is fontos 
feladatuk. A készenléti állapo-
tért a tizedes volt a felelős, s fel-
adata volt annak ellenőrzése, 
hogy az előírásokat a lakosság 
teljesíti-e, árvíz idején pedig 
neki engedelmeskedtek.

A középkor embere jó ba-
rátságban élt a folyóvízzel. 
A honfoglalás idején az 
Alföld igazi Vadvíz-ország 
volt. A folyóvölgyi települé-
sek, földvárak főként az ár-
tér magaslatain, az övzá-
tonyokon, vagy az ártér 
peremén jöttek létre, de a 
folyóhoz közeli, folyó menti 
partok voltak a legkedvel-
tebb helyek, mert az éltető 
víz ott volt közel. A rendkí-
vül esős években nagy és 
pusztító árvizek zúdultak a 
folyóvölgyi településekre, 
óriási károkat okozva. Árvízi menekülőkFokgazdálkodás

Eskü

„Én, n. n. esküszöm az élő Istenre, aki 
Atya fiú Szentlélek, tellyes Szenthá-
romság, egy igaz örök Isten, hogy… 
töltés kerülőnek fogadtatván fel, ezen 
tisztemben hűségesen eljárok; Elöljá-
róimnak  engedelmeskedem; a kártételt 
a töltésen akadályozom, ha nem aka-
dályozhatnám azokat bejelentem.”

A Tisza szabályozása eredetileg társadalmi szerve-
ződéssel indult. A megépült gátakat szakaszokra 
osztották be. A 4-5 km-es töltésszakaszt külső szol-
gálatra felfogadott alkalmazottak vigyázták és 
tartották rendben. A töltés vigyázására felfoga-
dottakat kezdetben - a mezőkerülő, erdőkerülő 
analógiájára - töltéskerülőnek nevezték. Az első 
töltéskerülők feladatát a korabeli esküszövegük 
tartalmazza. Noha a társulat alkalmazta a töltés-
kerülőket, az eskütételük mégis a falu elöljárósága 
előtt történt. Közvetlen felettesük, a gátfelügyelő 
minden parancsát katonás rendben, észrevéte-
lezés nélkül kellett teljesíteni.

A megépült gátak és töltések védelmére már az 1840. évi X. törvénycikk is utalt. A gátren-
dőrségről szóló 1871. évi XL. törvénycikk törvényi védelem alá helyezte a társulatok által 
épített gátakat, kimondta, hogy a gátépítmények fenntartása és megvédése elsőként az 
ármentesítő, vagy vízszabályozó társulatot, másodsorban a területileg illetékes törvényha-
tóságot és végül harmadjára magát az államot illeti. A törvényben a gátak felvigyázásá-
val a gátőröket bízták meg, akik a társulat alkalmazásában álltak.

Gátvédelmi Szabályzatból

„A gondjaira bízott szakaszt naponta legalább egyszer be kellett járnia. A gátak védelmére beszerzett rőzse 
kötegeket és védszereket köteles volt rendben tartani, a szertárban tartott szerszámok állapotára és meglétére 
ügyelnie kellett. Az ő feladatát képezte a fűzfa-ültetvények gondozása, a gyomnövények irtása…stb.”

A technika fejlődésével változtak az eszközök, korszerűbb lett a közlekedés, módosultak a feladatok. A hírközlés ma már mobiltelefonon, interneten 
történik, vízrajzi távmérőhálózat, motoros fűkasza, földgyaluk, úszó nádvágó gépek, GPS, stb. segítik a munkát, de a gátőr ma is ki van téve az időjárás 
viszontagságainak, a járhatatlan utaknak. A természetben élő embernek minden nap meg kell vívnia a harcát az időjárással, őrködni kell a vizek és a 
védművek fölött, még akkor is, ha a vizek éppen nyugalomban vannak.

A gát- és csatornaőri hálózat a társulatok álla-
mosításakor, 1948-ban az állami vízügyi területi 
szervekhez, a vízgazdálkodási körzetekhez, majd 
az 1953-ban alakuló vízügyi igazgatóságokhoz 
került. Ez a szervezeti forma ma is fennáll a hosszú 
idő, és a többszöri átszervezések ellenére, még 
ma is a kezdetekéhez hasonló elvek szerint mű-
ködik. Munkájukat területi felügyelők irányítják a 
szakaszmérnökségek vezetői alá rendelve.

A szolgálatban gyakran vízügyi dinasz-
tiák alakultak ki. Szodorai László vizes-
fási őr apja, nagyapja és dédapja is 
gátőr volt. Az általa viselt őri egyenru-
ha az 1990-es évek végéig volt alkal-
mazásban. A képen lévő gátőrruhát 
a 2015. évi Víz Világnap alkalmából 
a Bodoki Károly Vízügyi Múzeumnak 
ajándékozta.

Összeállította a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör (Czakóné Czédli Jolán) 2015.

Mérnök szintezés közben

Egy alsó-tiszai Ármentesítő Társulat tisztikara és gátőrei 1930-ban A Sarkadi Szakaszmérnökség gátőr Szocialista Brigádja, 1975.
A Fekete-Körösi Társulat Hókai őrháza, 

mely 1943-ban épült
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1871. évi XL. törvénycikk a gátrendőrségről

...6. § A gátak mentében minden mértföldnyi távolságon legalább 
egy gátőrt tartani és ugyanannyi gátár-lakot állitani; a gátőrőket 
kellő őrködési utasitással és szerszámokkal kell ellátni.

Czédli József hókai csatornaőr karóverés közben (1955), és unokája Szodorai László (2015). 
Ugyanazon vizeket őrzik.


