
Címlapsztori

A Hajdú-Bihar megyei Polgár és környéke szinte tökéletesen lapos és száraz terület, csak északnyu-gati peremén kanyarog a  Tisza. A  táj egyhangú-ságát csupán néhány kisebb-nagyobb halom töri meg. Ezeknek a  földhalmoknak egy része, az  ún. tellek több ezer évvel ezelőtt, az  újkőkorban és a bronzkorban keletkeztek. Az egykor itt élő em-berek időről időre visszatérve különös rítusokat végeztek rajtuk, házakat égettek, nagy lakomákat rendeztek, vagy csak egyszerűen lakóhelyül hasz-nálták, és így évszázadok alatt nőtt a halom akár 10 méteres magaslattá. Másik részüket, a kurgáno-kat a két időszak között, a rézkorban emelték a kö-zösség fontos tagjának sírja fölé, hogy messziről is látható, örök emléket állítsanak az elhunytnak.
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Az Alföld első földművei

Azonban mintegy 7000 évvel ezelőtt, Kr. e. 5200 és 5050 között ezek 

az emberkéz alkotta dombok még nem léteztek. A sík tájat az északi látóha-

táron egyetlen magaslat, a Polgártól alig egy napi járóföldnyi távolságban 

lévő Tokaj-hegység kúpos tömbje uralja. A Tisza szabályozás előtti medre 

és kisebb mellékfolyói szabdalják a tájat; vízjárta és szárazabb, helyenként 

mocsarasabb részekkel vegyesen. Szintén a folyó öleli körbe azt a kisebb, 

60–70 km2 nagyságú – általunk Polgár-szigetnek nevezett – szárazulatot, 

melynek löszös felszíne pár méterrel emelkedik ki a  környező vizenyős 

területből. A középső újkőkor idején itt mocsári tölgyből, szil- és kőris-

fából álló erdők fedték a talajt. A vidék nem lakatlan, az itt megtelepült 

első földművelők kisebb-nagyobb tanyái és falvai hálózzák be a sziget 

területét, követve a vízhez közeli, ugyanakkor árvízmentes magaspar-

tok vonulatát. Körülöttük kisebb méretű, kertszerű szántóföldeket ta-

lálunk, ahol árpát, búzát és rozst termesztettek. A településeken élők 

jól megépített, nagy méretű, gerendavázas házakban laktak. A házak 

mellett hosszúkás gödrök húzódtak (ezekből bányászták ki a  falak 

tapasztásához szükséges agyagot), melyek a  mindennapok hulla-

dékával, cseréptöredékekkel, állatcsontokkal, csiszolt és pattintott 

kőeszközökkel voltak tele. Edényeiket bekarcolt és festett, egyenes 

és hullámos minták díszítették, ezért az itt lakókat a vonaldíszes kerámia 

kultúrájának alföldi csoportjához (AVK) tartozóknak tartjuk. A falvak szé-

lén mélyre ásott kutak voltak, mert a nyári időszakban a sekély folyóvíz 

nem biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet az emberek-

nek és állataiknak. A házak körül sírhantokat is láthatott az egykorú szem-

lélő, hiszen ebben a korszakban az élők és halottak közössége nem vált 

el térben élesen egymástól, nem léteztek még temetők. Néhány esetben 

pedig a falu képéhez még hosszan futó, mély árkok is tartoztak, melyeket 

a belőlük kitermelt földsáncok kísértek.

Ezeknek a földépítményeknek a nyo-mai – ellentétben a  tellekkel, kurgá-nokkal és földvárakkal – ma már nem láthatóak, régészeti feltárás szükséges felismerésükhöz. A debreceni Déri Múze-um és az  ELTE BTK Régészettudományi Intézetének munkatársai 1995 és 2005 között az  M3-as és M35-ös autópályák építéséhez kapcsolódóan több ilyen ár-kot kutattak meg műszeres vizsgálatok-kal és ásatással.
A legkorábbiak ezek közül Polgár-Király-ér-part lelőhelyén találhatóak. Itt három, ÉNy–DK-i irányú árok részletét sikerült feltárni. A  középső árokszakasz keskeny és egyenesen fut, míg a  másik kettő valamivel szélesebb, vonalvezeté-sük pedig eredetileg szögletes földépít-ményekre utal.

Polgár-Király-ér-part településének összesítő ásatási rajza 

az árokrészletekkel (Raczky–Anders 2012)

Polgár-Király-ér-parton feltárt középső neolitikus 
épület alaprajza és rekonstrukciója (Raczky 2006)
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A következő árkokra a sziget keleti részén, a Tisza egykori kanyaru-
latának belső ívén lévő Polgár-Nagy-Kasziba nevű lelőhelyen bukkan-
tunk. A  magnetométer-felmérésen két árokrendszer részlete jelent-
kezett, és ezt a megfi gyelést ásatással is pontosítani tudtuk. Az északi 
rendszer a folyópartra támaszkodott, és két, egymással párhuzamosan 
kb. 10 méterre, ívelten futó árok alkotta. A délebbi kettős árkok egyenes 
vonalát pedig bejárati részek szakították meg.

Polgár-Ferenci-hát lelőhelyének 4 hektárnyi területén egy nagy 
méretű, több száz méter hosszúságú, komoly árokrendszer nyomait 
sikerült feltárnunk. Az  ásatások során hatalmas, szinte a  teljes ásatási 
felszínen jelentkező, elnyújtott ovális alakú, bejáratokkal megszakí-
tott, kettős árokrendszert ismerhettünk meg, melyhez a keleti oldalon 
még egy harmadik árok részlete is csatlakozott. Megfi gyelhettük, hogy 
az árkokon belül sűrűsödtek a gödrök, házak és temetkezések, és innen 
származott a legtöbb leletanyag is, azaz a településnek ez volt az inten-
zívebben használt és lakott része, szemben az árkokon kívüli területtel.

A negyedik, hasonló korú földművet Polgár-szigettől keletre, 
már Hajdúnánás mellett tártuk fel. A város Eszlári út nevű határ-

részében négyszeres körárokrendszer részletét tudtuk megfi -
gyelni egy nagyobb gödrökből és több temetkezésből álló te-

lepülésen. Különlegessége, hogy ez a terület már a Nyírséghez 
tartozik; a szélfútta, homokos dombvidék nem volt tökéletes 
helyszíne a növénytermesztésnek, így talán emiatt az egy-

kor itt lakók csak rövid ideig élhettek ezen a helyen.

Ezeknek a  korai árkoknak közös jellemzője, hogy 
mindig a  településeken belül találhatóak. Legtöbb 
esetben ezek az árokrendszerek több, párhuzamosan 

futó árokból állnak, szögletes vagy ovális területet 
határolnak. Egy lelőhelyen belül több, akár külön-
böző kialakítású árokrendszer nyomát is megtalál-

tuk. Az azonos rendszerek egyidejűségére az ár-
kok egymáshoz alkalmazkodó, párhuzamos 
vonalvezetése, valamint a  bejáratok hasonló 

elhelyezése utal. Az árkok az ásatások során tett 
megfi gyeléseink szerint enyhén rézsűs falúak, egyenes vagy 

enyhén ovális aljúak voltak. Mélységük az 1–1,5 métert, míg szélessé-
gük az 5 métert is elérhette, de valószínűleg használatukkor jóval tekin-
télyesebb méretűek lehettek. Mivel az újkőkorban még nem ismerték 
a fémeszközöket, kiásásukhoz agancsból készült baltákat, csákányokat, 
keményfa ásóbotokat és ásókat is használhattak (ez utóbbiakról Német-
országban előkerült leletek tanúskodnak). A kitermelt földet pedig ta-
lán a belső oldalon halmozhatták föl, fokozva így az árkok láthatóságát. 
Van adatunk arra is, hogy az árkok sokáig nyitva voltak, rendszeresen 
karbantartották, majd egy hirtelen eseménnyel földdel és a  település 
hulladékával betemették őket.

Polgár-Nagy-Kasziba a  magnetométer-felmérés és az  ásatások (jobb oldal) alapján rekonstruált árokrendszere (Raczky–Anders 2012)

Polgár-Ferenci-hát összesítő ásatási rajza 

az árokrészletekkel (Raczky–Anders 2012)

Hajdúnánás-Eszlári út árokrendszere 

(Raczky–Anders 2012) 
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De miért is ásták Polgár határában a középső neo-
litikum idején ezeket az árkokat? Az árkok és egyéb, 
kör alakú földművek létesítésének magyarázatára 
több elképzelés is született. Talán a  legelterjedtebb, 
hogy pusztán gyakorlatias célok állnak létrehozásuk 
hátterében: így védték meg az árkon belül tartózko-
dókat a vadállatok és emberek támadásától, vagy így 
tartották együtt a háziállatokat, esetleg vízelvezetés-
re használták. Manapság emellett ugyanilyen fontos-
sággal merül föl a társadalmi és szimbolikus indokok 
szerepének kihangsúlyozása. Az  árkok létrehozása 
– történjen az bármilyen más későbbi célból is –, hasz-
nálata és megszüntetése több ember tudatos, terve-
zett, időben összehangolt cselekvésének eredménye. 
Ez a közösen végzett munka – függetlenül attól, hogy 
rövid vagy hosszú ideig tartott, kampányszerű volt-e 
vagy többször ismétlődött – lehetett a közösség ösz-
szetartását, a  kapcsolatok megerősítését szolgáló 
fontos esemény, és így magának az akciónak célja is. 
Másrészt az ilyen típusú földművek az ember és nem 
a természet szándéka szerint rendezik a teret, struktu-
rálják az emberi világot. Az egyik legfontosabb jellem-
zőjük, hogy megásásukkal a  teret két részre osztják, 
külsőre és belsőre. Ezáltal élesen és jól láthatóan el-
válik egymástól a  kint és bent fogalma. Az  árkon kí-
vül és belül lévőkre, emberekre és cselekvéseikre más 
szabályok vonatkozhattak, és pusztán azáltal, hogy 

átlépték a határvonalat, más térbe kerültek.

Valószínű, hogy ez utóbbi szempontok a  polgári 
árkok esetében különösen igazak lehetnek. Ezt tá-
masztja alá az, hogy nem találtunk erőszakos cselek-
ményre utaló nyomokat egyik lelőhelyen sem; egy 
település életében többször is létrehoztak eltérő hely-
színen, különböző vonalvezetésű árkokat és tudato-
san, egyszeri akcióval történt betemetésük, megszün-
tetésük is. Ugyanakkor a  falu tájképének hangsúlyos 
térelemévé is váltak a  hosszan kígyózó, földsánccal 
kísért árkok, melyek folyamatosan emlékeztethették 
a lakókat a közösen végzett munka élményére.

A Polgáron megfi gyelt árkokhoz hasonló földmű-
veket nemcsak az Alföldön és a Dunántúlon, hanem 
a  vonaldíszes kerámia kultúrájának egészen a  Pári-
zsi-medencéig elnyúló elterjedési területén minden-
hol találunk ebben az  időszakban. Ezek a  mára már 
láthatatlanná vált földművek is tanúsítják az első eu-
rópai földművesek közös szellemi örökségét.

C C C

Polgár-Ferenci-hát egyik árokrészlete a feltárás 

idején (Raczky–Anders 2012)

Ehhez hasonló, agancsból készült baltával 
áshatták ki az árkokat (fotó: Füzesi András), és 
így nézhetett ki a fanyéllel együtt (Keefer 1993)
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böző kialakítású árokrendszer nyomát is megtalál-

tuk. Az azonos rendszerek egyidejűségére az ár-
kok egymáshoz alkalmazkodó, párhuzamos 
vonalvezetése, valamint a  bejáratok hasonló 

elhelyezése utal. Az árkok az ásatások során tett 
megfi gyeléseink szerint enyhén rézsűs falúak, egyenes vagy 

enyhén ovális aljúak voltak. Mélységük az 1–1,5 métert, míg szélessé-
gük az 5 métert is elérhette, de valószínűleg használatukkor jóval tekin-
télyesebb méretűek lehettek. Mivel az újkőkorban még nem ismerték 
a fémeszközöket, kiásásukhoz agancsból készült baltákat, csákányokat, 
keményfa ásóbotokat és ásókat is használhattak (ez utóbbiakról Német-
országban előkerült leletek tanúskodnak). A kitermelt földet pedig ta-
lán a belső oldalon halmozhatták föl, fokozva így az árkok láthatóságát. 
Van adatunk arra is, hogy az árkok sokáig nyitva voltak, rendszeresen 
karbantartották, majd egy hirtelen eseménnyel földdel és a  település 
hulladékával betemették őket.

Polgár-Nagy-Kasziba a  magnetométer-felmérés és az  ásatások (jobb oldal) alapján rekonstruált árokrendszere (Raczky–Anders 2012)

Polgár-Ferenci-hát összesítő ásatási rajza 

az árokrészletekkel (Raczky–Anders 2012)

Hajdúnánás-Eszlári út árokrendszere 

(Raczky–Anders 2012) 
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De miért is ásták Polgár határában a középső neo-
litikum idején ezeket az árkokat? Az árkok és egyéb, 
kör alakú földművek létesítésének magyarázatára 
több elképzelés is született. Talán a  legelterjedtebb, 
hogy pusztán gyakorlatias célok állnak létrehozásuk 
hátterében: így védték meg az árkon belül tartózko-
dókat a vadállatok és emberek támadásától, vagy így 
tartották együtt a háziállatokat, esetleg vízelvezetés-
re használták. Manapság emellett ugyanilyen fontos-
sággal merül föl a társadalmi és szimbolikus indokok 
szerepének kihangsúlyozása. Az  árkok létrehozása 
– történjen az bármilyen más későbbi célból is –, hasz-
nálata és megszüntetése több ember tudatos, terve-
zett, időben összehangolt cselekvésének eredménye. 
Ez a közösen végzett munka – függetlenül attól, hogy 
rövid vagy hosszú ideig tartott, kampányszerű volt-e 
vagy többször ismétlődött – lehetett a közösség ösz-
szetartását, a  kapcsolatok megerősítését szolgáló 
fontos esemény, és így magának az akciónak célja is. 
Másrészt az ilyen típusú földművek az ember és nem 
a természet szándéka szerint rendezik a teret, struktu-
rálják az emberi világot. Az egyik legfontosabb jellem-
zőjük, hogy megásásukkal a  teret két részre osztják, 
külsőre és belsőre. Ezáltal élesen és jól láthatóan el-
válik egymástól a  kint és bent fogalma. Az  árkon kí-
vül és belül lévőkre, emberekre és cselekvéseikre más 
szabályok vonatkozhattak, és pusztán azáltal, hogy 

átlépték a határvonalat, más térbe kerültek.

Valószínű, hogy ez utóbbi szempontok a  polgári 
árkok esetében különösen igazak lehetnek. Ezt tá-
masztja alá az, hogy nem találtunk erőszakos cselek-
ményre utaló nyomokat egyik lelőhelyen sem; egy 
település életében többször is létrehoztak eltérő hely-
színen, különböző vonalvezetésű árkokat és tudato-
san, egyszeri akcióval történt betemetésük, megszün-
tetésük is. Ugyanakkor a  falu tájképének hangsúlyos 
térelemévé is váltak a  hosszan kígyózó, földsánccal 
kísért árkok, melyek folyamatosan emlékeztethették 
a lakókat a közösen végzett munka élményére.

A Polgáron megfi gyelt árkokhoz hasonló földmű-
veket nemcsak az Alföldön és a Dunántúlon, hanem 
a  vonaldíszes kerámia kultúrájának egészen a  Pári-
zsi-medencéig elnyúló elterjedési területén minden-
hol találunk ebben az  időszakban. Ezek a  mára már 
láthatatlanná vált földművek is tanúsítják az első eu-
rópai földművesek közös szellemi örökségét.

C C C

Polgár-Ferenci-hát egyik árokrészlete a feltárás 

idején (Raczky–Anders 2012)

Ehhez hasonló, agancsból készült baltával 
áshatták ki az árkokat (fotó: Füzesi András), és 
így nézhetett ki a fanyéllel együtt (Keefer 1993)
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