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Az irodalom táj-, illetve vízügyi szakszóként ismeri böge szavunkat. Je-
lentéskörének és bácskai jellemzőinek áttekintésével arra keressük a vá-
laszt, miért és mióta nevezik a magyarok Bögének, a délszlávok meg Bégé-
nek. a Palicsi és a Ludasi tavakat összekötő csatornát? 

*** 
A böge szó - írta többek között a Magyar Nyelv 1915-ös évfolyamában 

Bogdánfy Ödön - megrekedt vizet jelent, olyan medret, melyben a víz áll 
vagy lassan folydogál. „Legelőször Vedres Istvánnak: A' túl a' tiszai na-
gyobb árvizek eltéríthetéséről egy-két szó (Pesten, 1830) czímű értekezésé-
ben olvastam. Itt Vedres az 1816-iki tiszai árvíz leírásában többek közt a kö-
vetkezőket mondja: Szegedről a kikindai vásárra hajókon mentek a 
kereskedők és mesteremberek s onnát a' Böge-tsatornáig szabadon lehetett 
mindenfelé tsolnakázni. E mondatból az tűnik ki, hogy a Béga és Böge szó 
egyet jelent. Boldogult Péch József, ki valaha a Béga-csatoma mérnöke 
volt, említette, hogy a Béga mentén szokásos szólás: Menjünk fürödni a 
Bögébe, csónakázzunk a Bögén stb. Egyes régi térképeken (...) a Béga Bege 
néven szerepel. (...) Egyébként nemcsak a Béga szerepel Böge vagy Bege 
néven, hanem más eldugult vagy lassan folyó víz is. Ortvay (1. Magyarorsz. 
régi vízrajza I. köt., 117. o.) Anonymus Beguey-ét, mely szintén a Bégát je-
lenti (...), a görög pege forrás, patak, csermely szótól származtatja 

Újabban böge szóval a hajózó csatornák két-két vízlépcsője közötti sza-
kaszát jelölik. Sőt, ha a folyókat duzzasztógát és csege (Bogdánfy Ödön 
meghatározása szerint vízen való átkelőhelyet, vagy vízrekeszteket jelent — 
HL) segítségével lépcsőzik és mesterséges úton hajózhatóvá teszik, vagyis, 
mint mondani szokták, csatornázzák, két-két vízlépcső közötti folyósza-
kaszt is bögének neveznek. A szó tehát újabb használatban a hajózás szá-
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mára mesterségesen elrekesztett vizet jelent, s a francia bief-nek, a német 
Haltung-nak felel meg. A szó ebben az értelemben a múlt század 80-
as éveiben kezdett elteijedni; én a Hajózás a szárazföldi vizeken czímű 
munkában (a M. Mérn. és Épít. Egylet kiadványa, 1885) bukkantam reá elő-
ször." (i. m., 452. o.) „Mindezekhez - írta 1981-ben Vágás István a Hidro-
lógiai Közlönyben - ... annyit fűzhetünk, hogy a csege szó kiveszett köz-
nyelvünkből is, műszaki irodalmunkból is, bár a Magyar Nyelv Értelmező 
Szótára még, mint régiest, említi. Bonyolultabb a böge szó sorsa. Ezt szak-
mai gyakorlatunk és szakirodalmunk mindmáig használja, bár az Értelmező 
Szótár nem tartalmazza. Igaz az is, hogy a nagyközönség, sőt a vízügyi 
szakemberek jórésze nincs tisztában az értelmével, és szükség esetén hosz-
szasan magyarázni kell, mit is jelent a böge szó voltaképpen. Érdemes-e 
ezért a böge szó használatát erőltetnünk, s nem lenne-e helyesebb az azonos 
értelmű, de mindenki számára érthető medence, tartály vagy duzzasztótér 
szavakkal helyettesítenünk?". Ugyanezt az 1988-as (V. Nagy Imre-Kertai 
Andor: Vízgazdálkodás Műsz. Ért. Szótár 67-68.) köz.vízügyi szótár is 
meghatározza: „böge a vízlépcsők feletti duzzasztott folyó- vagy csatorna-
szakasz. Felső határa a duzzasztási határ vagy az adott vízlépcső feletti víz-
lépcső". Mint látható, a vízépítő szakma a „megrekedt vizet..., vagyis job-
ban mondva olyan medret, melyben a víz áll, vagy lassan folydogál" 
jelentésű bögét az 1880-as évektől „a hajózható csatornának két-két vízlép-
csője közötti szakasza" vagy „a vízlépcsők feletti duzzasztott folyó- vagy 
csatornaszakasz" értelemben, ha nehézkesen is, de mindmáig használja. 

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (1967) a „bizonytalan ere-
detű" böge szót a „folyó medrében levő gödör; ... örvény; ... sárral, vízzel 
telt gödör;... pocsolya" jelentésű göbe egyik változataként tartja számon. A 
Szarvas Gábor- és Simonyi Zsigmond-féle Magyar nyelvtörténeti szótár 
(1889) is ismeri a 'tó', 'vizesárok' jelentésű göbét. Az Új magyar tájszótár 
(1979, 1988) a 'gödör, mélyedés, amelyben az esővíz kisebb tavat alkotva 
összegyűlik' jelentésű bögét a bőgő ('patak, keskeny csatorna'), göbe ('gö-
dör', 'patak', folyó medrében hirtelen mélyülő rész, víztől vájt 'mélyedés', 
'mély víz', 'nagy állóvíz'), göbő ( 'gödör', 'a folyó mélyebb helye', 'mély 
víz', 'kiapadt vízmeder'), gübü ( 'gödör', 'a folyó mélyebb része') szavak-
kal hozza kapcsolatba. A 'gödrös patak- v. folyómederrész' jelentésű göbét 
az Erdélyi magyar szótörténeti tár (1984) is ismeri. Tehát, a köz-, illetve a 
tájnyelv a bögét különböző hangalakokban általában véve úgy ismeri, mint 
a lassan folyó vagy pangó vizű vízfolyás-szakaszok olyan jellegzetességét, 
ahol 'gödör', 'örvény' van, azaz ahol a 'mederben hirtelen mélyülő rész, 
víztől vájt mélyedés' figyelhető meg. 

A böge szó a bega folyó nevével is kapcsolatba került. A legrégibb is-
mert névalak - olvasható a Földrajzi nevek etimológiai szótárában - a ma-
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gyar régi nyelvi Begej forma (>szb.-hv. Begéj), amelyből a Bega ~ Béga 
(>román Bega, német Bega) latinositással keletkezett. Etimológiája bizony-
talan. Némelyek a magyar régi Bege személynévvel, s azon keresztül a bő 
köznévvel kapcsolják össze. Vuk Stefanovic Karadzic 1852-ben kiadott 
Srpski rjecnik-je is ismeri a begej fogalmát: a Bega nevével hozza összefüg-
gésbe. Úgy a böge, mint a begej ugyanazt a őega-jellemzőt jelentheti. 

„A Bega vagy Alparszka bara", ami „Petrovác határá"-ban van, „is 
Begejnek neveztetik" - írja Iványi István (1889) Bács-Bodrog vármegye 
földrajzi és történelmi helynévtárában; ezt az 1430-ban említett ,JBékatorok 
vagy helyesebben Bégatorok (a Bega torkolatá)"-va\ azonosítja. De tudósít 
(1907) a „Palánka" közelében volt Begei csatornáról is. A Béga, illetve 
Begej-bara néven is ismert Alpárszka-barát Dudás Gyula (1898) mint 
Bács-Bodrog vármegye vizeinek egyikét tartja számon, akár az „Ó-
Palánká"-nál volt Begej csatorna-fokot. Vajdaság helységeinek földrajzi ne-
veiben Papp György (1982) Horgosnál a Kis-bögét és a Nagy-bögét említi, 
amelyek közös neve Bögék; az első „csatornarendszer a Réten, amely a ta-
lajvizek levezetésére szolgál. Ez a kisebb vízgyüjtórendszer" - írja; a má-
sodikat Nagy-ároknak is nevezik: meghatározása szerint a böge: „keskeny 
csatorna a földek között". Penavin Olga és Matijevics Lajos Bácsföldvámál 
(1983) a Begejt, másként Nádast teszik szóvá; ez „mocsaras, lápos, nádas 
terület, a Rohanczy út keleti oldalán". Ugyanők Péterrévénél (1983) a 
Bögének ilyen meghatározást adnak: „csatorna, a Csík-eret a Tiszával köti 
össze". Becse és környékén a böge általában véve „vízállás"-t, azaz „csator-
narész"-t jelent. Kúlán (1985) Penavin Olga gyűjtése szerint a Bőgő mellett, 
ami „vízlevezető árok, a Nagycsatorna két oldalán", még a Kisbőgő és a 
Nagybőgő is megtalálhatók; az első „szennyvízcsatorna, a Kanális mellett 
folyik, a gyárak szennyvizét vezeti le", a másik meg „szennyvízcsatorna, át-
folyik Kúlán". Matijevics Lajos Bácska történeti víznevei (1986) között a 
„Petrőctől (Backi Petrovác) keletre, az Almáska-barába" ömlő Alparska ba-
rát sorolja fel, amit Bega, Béga, Bega bara és Begej néven is ismernek, va-
lamint a Begei-csatornát vagy Bega Canalt, ami „Palánka (Backa Palanka) 
határában" van, továbbá a Böge, Böge Kanal nevű Ferenc-csatornát, ami 
„Közép-Bácskán folyik át, a Dunát köti össze a Tisza folyammal". Jelenleg 
tehát Bácskában a böge {begej) formában is „csatornarendszer", „keskeny 
csatorna", „mocsaras, lápos, nádas terület", „szennyvízcsatorna", „csator-
na", „vízállás", „csatornarész", „vízlevezető árok" jelentéssel bír. 

* * * 

A szabadkai Böge-csatorna nevére vonatkozó - tudomásunk szerint -
első hír a helyben kiadott Szabadság című újságban olvasható. Lévay Si-
mon 1883. március 18-án Nyilatkozatot tett közzé: „A Palics tavának már 
régebben is volt természetes, a tájékbeli lakosok által bögé-nek nevezett le-
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folyása, a melyen a nagy vizek alkalmával összegyűlt fölös mennyiségű vi-
zek a Ludas tóba s onnan tovább a Köröséren elfolytak. 

Ezen lefolyás a 40-es évek elején némileg változott az által, hogy a vá-
ros hatósága bizonyos König nevű vállalkozónak szerződésileg megenged-
te, hogy a neki legalkalmasabb helyen egy a Palics tavából eresztett víz ál-
tal hajtandó patak malmot állítson fel, minek folytán ő a szóban forgó 
palicsi árkot, csatornát megásatta, s azt a víz álláshoz mérten folyton mélyí-
tette. 

Több év múlva ezen malom, midőn a Palicsi vizének gyógyhatása felis-
mertetett, és azon körülmény is ismertté lett, hogy a malom szükségletére 
száraz évjárásokban a tó egész fenékig kivezettetni fog - a város hatósága 
által tulajdonosától megváltatott s a lefolyás a kanizsai és szegedi ország-
utak hídjainak nivója által akként szabályoztatott, hogy vízáradásos évek-
ben a károkat okozó felesleges víz elfolyhatott ugyan, de a tó részére, a 
netáni szárazabb évekre való tekintetből bizonyos vízmagasság mégis meg-
tartatott. 

A 60-as években beállott igen száraz évek alatt a tó vize egészen kiapadt, 
a jártabb kanizsai országúton levő kőhidat a közönség kikezdte, anyagát el-
hordogatta, nyílása ép úgy mint a legnagyobb részt homokos talajon menő 
levezető árok menete is, szél, por, mindenféle gaz, kocsi és marhajárások ál-
tal betömve, megrongálva lett a nélkül, hogy azok a hatóság által valamikor 
helyre állítattak volna. 

Bekövetkeztek az 1870-1871 vízbő évek, a Palics tavába mindenhonnan 
összefolyó temérdek víz a kanizsai út színe felett folyik a Vértóba onnan pe-
dig a levezető árkon a Ludas tóba folyna, de az árok betömve, behordva lé-
vén, azon egyáltalán nem, vagy csak kis mérték folyhat el. 

A víz exorbitaus módon megnő, körülönti a fürdőintézet alsó nádas épü-
letét, kiönti a gépházat, rongálja a palicsszéli birtokosok földjeit, öleket meg 
öleket mos el a jó termő földből. 

S hol a segítség? 
Az jön mint eső után a köpönyeg 1872-ben. Nyolczvanhat városi nap-

számos dolgozik a palicsi árok tisztításán, mint az a kitett év tavaszán 
2835/polg. szám alatt benyújtott és érvényesített számlából látható. 

Következnek újra szárazabb, rendesebb időjárású évek, s mintha semmi 
víz veszély sem lett volna, a régi nóta, régi gondatlanság újra kezdődik; a 
kanizsai kőhid roncsainak még a nyoma is elenyészik, a nagy erővel 
megtisztított árkot a szél újra behordja, a gaz ellepi, csorda, ménes, nyáj, 
falka keresztül töri, kocsik utat vágnak rajta. 

1880. év tavaszán egyszerre megint megerednek az ég csatornái s e csa-
tornák meg nem állnak egész a következő év augusztusáig, hozzá járul még 
ehhez, hogy a városban időközben foganatosított nagymérvű kövezés és 
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csatornázás folytán millió és millió akóval több víz folyik be a Palicsba, 
mint azelőtt. 

Nagy a veszedelem, a palicsi árkon a viz le nem folyhat, a fennebb már 
érintetteken kivül, a kanizsai országút teste eltűnt a felette levő 2 lábnyi víz 
alatt, a közlekedés rajta megszűnik, míg 1400-1500 frtnyi költséggel uj töl-
tést nem készítenek. 

S a segítség? 
Az megint jön eső után köpönyegnek. 
A palicsi árkot... újra nagy erővel tisztítják. Elmegy 2000 forint, a lefo-

lyás elvan készitve, de a tóboli kifolyás mégis marad a régi betemetett álla-
potban." 

így Lévay szerint a „bögé-nek nevezett lefolyás" vagy másként ,palicsi 
árok" „árok", „csatorna" azaz „levezető árok" volt. 

Kutatásaink szerint, „Szabadka gazdasági, illetve kereskedelmi elszige-
teltségé"-nek megkönnyítésére, „kijáratot biztosítva a Tiszára" Kiss József 
hajózható csatornát ajánlott Szabadka és Kanizsa összekötésére (Bács-
ország 1996, 1. szám). Az 1793-ban elkezdett 1806-ban befejezett terv sze-
rint a csatorna nyomvonala a Palicsi- és a Ludasi-tavakat, valamint a Kő-
rös-eret is magába foglalta. Kiss a két tó közötti szakaszt két 
nyomvonal-változatban dolgozta fel (Uo., 1995, 4. és 5. sz.). Az északi, a 
Szegedi-út környéki szakaszt 1817-ben a Palicsi-tó 1816—1817-es magas 
vízállása miatt készítették. Árapasztó-csatornaként készült el. Mivel e két tó 
vizének minősége, következésképpen hasznosítása is egymástól eltérő volt, 
a Kanizsai út hídjánál a Palicsi-tó okozta vízkárok csökkentésére, a ludasi 
halászat védelmében - a fönt idézett Lévay-féle leírástól eltérően - , való-
színűleg 1837 tavaszán rekesztéket készítettek. A hajózható csatornának 
tervezett, a Palicsi-tó és a Ludasi-tavakat összekötő csatornaszakaszon te-
hát ettől kezdve a palicsi árapasztások szabályozhatókká váltak. Különösen 
így volt ez az 1845 tavaszától 1860 őszéig működött - már szintén említett 
- Kőnig-féle vízimalom fennállása idejében: ekkor szerződés szabályozta a 
Palicsi-tóból kiengedhető víz alsó határát, a vízmértéket (Családi Kör, 
1996. 23. és 24. sz). Lévay leírása szerint az 1860-as években, különösen 
pedig a malom város általi felvásárlása után nemcsak a csatornát, de a re-
kesztéket is elhanyagolhatták. 

Talán nem volt véletlen, hogy e csatornaszakasz 1841-ben is szóba ke-
rült, akkor, amikor a Pest-Kanizsa-csatorna nyomvonaláról folyt a vita. Ez 
is hajózható csatorna terve volt. 

A Böge-csatornát a korabeli iratokjegyzőkönyvek és irodalom latinul a 
csatornát jelentő Canal-nak (1817), anyanyelven csatornának (1840, 1842, 
1846), lecsapoló csatornának (1848), Palicsi Csatornának (1857), ároknak 
(1844, 1855, 1869, 1882), és vértói ároknak (1847) nevezték; a térképeken 
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német nyelven a hajózható csatornát jelentő Siffals Canal (1806), latinul a 
Novus-Canalis (1824), ami új csatornát jelent, magyarul meg Az úgyne-
vezett Vértótul Ludasig ássottandó vizicsatorna (1844) és A Palitstóbul a 
Ludastóba lefolyó víznek ásot árok (1844) fölíratok olvashatók. A Böge te-
hát úgy az iratokban, mint az irodalomban is, a Lévay-féle cikkig, „csator-
na", illetve „árok" volt. 

A csatorna Böge neve az irodalomban később sem ismert. Tudomásunk 
szerint egészen az 1976-ban megjelent Penavin-Matijevics-féle földrajzi 
névgyüjteményig, amiből látható, hogy a hajdújárásiak, a ludasiak és a pali-
csiak ismerik a Böge nevét. Sorrendben meghatározásuk a következő: „ér, 
vízvezető, mely a Ludasi-tavat a Vér-tóval köti össze. Nagy aszály idején 
kiszárad", „vízlevezető ér" azaz „ér, vízlevezető, a Ludasi-tavat a Palicsi-
tóval a Kőrösön keresztül pedig a Tiszával köti össze, nagy szárazság ide-
jén ki szokott száradni". Ezt a ki-kiszáradó „eret" vagy „vízlevezetőt" tehát 
nemcsak 1883-ban, de még manapság is Bögének ismeri a lakosság. Ugyan-
ezt az itteni délszlávok Begé-nek nevezik. 

Mindezek ismeretében leszögezhető, hogy a Szabadka melletti Böge, 
mint a Kiss-féle Szabadka-Kanizsa hajózócsatorna-terv egyik szakasza, 
olyan árapasztóként készült el, amin a vízkieresztés szabályozható volt. 
Összevetve ezt a böge szónak a vízépítő szakmában elfogadott meghatáro-
zásával, elfogadhatónak tartjuk, hogy a még jelenleg is meglevő Böge-
csatorna nevében őrizhette meg a Kiss-féle hajózócsatorna-terv emlékét. 

1718 és 1761 között a bánáti „Béga természetes medrének" rendezése 
érdekében - „amelyet az irodalom Ó-Bégának, újabban Öreg-Bégának -
Bega Veche, St. Begej - nevez" - írta 1982-ben Lászlóffy Woldemár - egy 
csatornát kapáltak. Ezzel az az új hajózható csatorna jött létre, amihez zsi-
lipek, táp- és árapasztó-csatorna is tartoztak, és aminek neve Képessy Jó-
zsef 1873-ban készült térképén Hajózási Bega-csatorna. Ilyen zsilipes ha-
józócsatornának készült 1799 és 1802 között Kiss József Ferenc-csatorna] a 
is; amit - amint láttuk - Bögének, illetve Böge Kanalnak is neveztek. A to-
vábbi kutatásokig - legalábbis hipotézis szinten - elfogadhatónak tartjuk, 
hogy a XVIII. századi Bega-rendezés és a vízügyi irodalomban az 1880-as 
években megjelent böge szakszó valamilyen szinten kapcsolatban lehetnek. 
Ezt a következők is alátámasztják: a böge és a délszláv begej is kapcsolat-
ba került a bánáti Bega-csatorna nevével. 

A Szabadka melletti Böge-csatorna is tehát egy olyan böge volt, ami 
vízrendezési munkálatok folytán jött létre, és amiben a víz szabályozhatóan 
folyt. Minderre jelenleg az igencsak elhanyagolt csatornán csak a lakosság 
által használt neve emlékeztet. 
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