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AZ ÖRDÖG ÁRKA 

Dr M.dr ITepper Ibolya

Nagyjából az Alföld peremén többfelé találhatók egykori hatalmas föld
sáncok maradványai. Erdőkben, valamint ott, ahol két község határvonalát al
kotják elég jól láthatók; a intkülönbség a sánc árka és töltése között sok 
helyen az ember magasságát is meghaladja. A nép a Tiszántúlon az Ördög ár
kának", a Duna-Tisza-közén "Csesz-árkának", "Csörsz árkának" nevezi ezeket 
és létrejöttüket különféle mondákkal magyarázza. Az egyik szerint - amit Kö- 
tegyánban meséltek el- az ördög két kakast fogva az ekéje elé egyetlen éjsza
ka szántotta ki, miután egy módos gazdával fogadott, hogy ki tud hosszabb ba
rázdát húzni. Ismert Csörsz királyfi mondája is, aki azért akarta a Dunát a 
Tiszával egy csatornával összekötni, mivel a mennyasszonyát csak akkor nyer
hette el, ha hajóval viszi haza a Dunántúlról a Tiszántúlra.

E sáncok feltérképezésükkel egybekötött kutatását, valódi eredetük és 
rendeltetésük megállapítása végett a Balás Vilmos által összegyűjtött irodal
mi és kartográfiai adatok felhasználásával a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy mun
kacsoportja /Garam Éva, Patay Pál és Soproni Sándor/ számos más vidéki kutató 
helyi közreműködésével 1962-ben kezdte meg és közel 2o éven át végezte. A ku
tatások eredményeképpen meg lehetett állapítani, hogy e sáncok egy hatalmas 
rendszert alkotnak, amely az Alföldet - a Nyírség zömét és az attól északra 
és keletre eső részeit kivéve - a Dunától Vác és Budapest között kiindulva 
keleti irányban a Tiszáig, majd tovább Űjfnhértóig, ott nagy ívben délnek ka
nyarodva megközelítőleg Debrecen-Biharkeresztes-Nagyszalonta-Arad-Temesvár- 
Versec vonalán az Aldunáig körül övezi, mintegy 55o km hosszúságban. Nem is 
egy vonal alkotja a sáncrendszert; az 2-3, sőt pl. Biharban, valamint a Maros 
és Temes között 4, egymástól 3-15 km távolságban, nagyjából egymással párhuza
mosan futó vonalból áll. A Tiszántúlon ezek közül 3 folyamatosan kiépítettnek 
bizonyúlt, míg a Duna-Tisza közén csak a legalsó /Dunakeszi és Kisköre kö
zött/. A két másik egyes szakaszai nem lettek kiásva, sőt a középső sánc ke
leti részének nyomvonalát módosították is. A kiásott sáncok összhossza leg
kevesebb 126o km-re becsülhető. Az általuk és a Duna által bezárt terület 
6o.ooo-65.ooo km -t tesz ki. /Meg kell jegyeznünk, hogy a Kárpát medencében 
másfelé is találhatók hasonló hosszanfutó sáncok, a Bácskában, a Duna-Tisza 
közén, a Hármas-, illetve Sebeskőrös mentén, a Dunántúlon, Délkelet-Szlováki- 
ában és Erdélyben is, de ezek nem tartoznak a fentebb említett, Dunától-



Dunáig húzódó rendszerhez és a nem is készültek az utóbbival azonos időben./ 
A sáncok egy árokból és annak belső /a Duna-Tisza közén déli, a Tiszántúlon 
nyugati/ oldalán emelt sáncból álltak. Az árok mérete és alakja - részében a 
talajtól függően - változó volt / homokos, vagy vizes talajon sekélyebb és 
laposabb fenekű/. Mélysége l,5o-3,lo, szélessége 3,4o és lo,4o méter között 
ingadozott, keresztmetszete pedig 4 és 18 m2 között. Kiásásuk a sáncrendszer 
teljes hosszában kb. lo.ooo.ooo m3 föld megmozgatását jelentette, ami primi
tív viszonyok között ugyanannyi munkanapot igényelhetett.

A kutatások során több helyen a sáncok átvágása alkalmával korhatározó 
leletekre is találtak. így Tiszazsadány mellett egy legkésőbb a III. század 
közepén eltemetett sírra bukkantak, Kötegyánban egy ugyancsak III. századi 
telep helyén halad át az Ördög árka, ugyanakkor Oszlárnál egy XI. szizadi te
mető szélét alkotja. A sáncrendszert tehát a két időpont között kellett létre 
hozni. Az általa körülzárt terület viszont a fenti időhatárok között itt lakó 
népek közül egyedül a szarmaták szállásterületével egyezik. A sánc létrehozói 
tehát csakis ők lehettek.

A történelmi adatok figyelembevételével ez a 32o-33o-as években követ
kezhetett be. 322-ben ugyani Nagy Constantinus római császár, megtorolva a 
szarmata-jazig törzsek betörését Pannóniába, legyőzte őket és a biro,dalom 
szövetségeseivé tette. A rómaiak birodalmuk határát, ahol azt nem folyó ké
pezte, kő-vagy földsánccal jelölték meg. Minden bizonnyal tehát ők kezdemé
nyezhették, hogy a szövetségeseik a saját szállásterületük határát is jelöl
jék meg sáncokkal, ami egyben kisebb rajtaütések, portyázások ellen is hi
vatva lett volna őket megvédeni. A sáncok határjelző és védelmi szerepe 
azonban a 37o-es évek végén, a népvándorlások előszelét képező germán népek 
sikeres támadása miatt megszűnt.

Debrecen külső határában az Ördög ároknak két vonalát is felleljük. Az 
egyik a hajdúhadházi Csereerdőből lép át a Monostori erdőbe, majd a Nagyer
dőn fut keresztül, a Köztemető főbejáratától loo méterre nyugatra. A Nagyer
dő 1828-ban és 1836-ban készült kéziratos térképein fel is tüntették. Ennek 
a vonalnak a déli része jól látható a Paci erdőben is. A másik vonala ennek 
a sáncnak Nagycsere és Fancsika erdőspuszták területén húzódik. Ennek a leg
korábbi ábrázolását találjuk meg Ördög árok néven egy 1744. évi fancsikai 
határjárás térképvázlatán. Az Ördög árok északi részén két határdomb van Cse
re felől. Ugyanezt a vonalat tünteti fel a fancsikai erdőspuszta 1814, és 
1854.évi ké7iratos térképe is.

Ammianus Marcellinus római történetíró ad hírt legelőször ennek az ón-
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ási sáncrendszernek a létéről, megemlítve az agger celsior-t, /magas töltés, 
földhányás/ mégpedig II. Constantinqs 359-ben a szarmaták belső háborúja mi
att vezetett hadjárata kapcsán. Ennek befejezése után tartott beszédet a sánc 
feltehetően valamelyik bácskai szakaszán a császár a magas töltésen állva.

Egy szakaszát a debreceni határban a vámospércsi út mellett a kisvasút 
"Csereerdő" megállójával szemben eredeti alakjára helyreállítottuk. Ez a vo
nulata a hajduhadházi Nagyerdőből jön át Pallagon, majd délkelet felé kanya
rodva keresztezi a Fancsikai és Bánki erdőt.

A kutatást és a helyreállítást M. Nepper Ibonya /Déri Múzeum/ és Patay 
Pál /Magyar Nemzeti Múzeum/ régészek vezették 1985-ben.

Költségeit a FEFAG Debreceni Parkerdészete fedezte, példát mutatva arra, 
hogy a rábízott terület történeti értékeinek is felelős gazdája.


