„Debrecen ... nagyobb történelmi városaink közül a legkülönlegesebb s a leginkább hazai,
magyar város. A z összes bemutatottban többé-kevésbé külföldi hatások is érvényesültek,
Debrecen azonban más, és mondhatni, hasonlithatatlan. Ez ugyan kisebb alföldi városa
inkra is áll, de Debrecen esetében különlegesen jelentős, hiszen az egyik legnagyobb
magyar város volt már korábban is, újabb fejlődése pedig, sok új és értékes alkotással és
lüktető, eleven élete révén szinte nagyvárossá tette, még inkább, mint Szegedet, Miskolcot,
Pécset. Egykori jellegét, hatalmas, szétterülő, sok vonásában jalusias település mivoltát
ugyanakkor mindeddig megőrizte. M odem nagy városias ság ésfalusias, keleties íz kevere
dik itt. Nincs mása, hozzá hasonló fejlett, civilizált nagyváros nincs Európa nyugatibb
vidékein. Ezért páratlan, csaknem meghökkentő."
Granasztói Pál meglepően kifejező jellemzése cseng fülönkben, mikor folyóiratunk e
számát a Tisztelt Olvasó figyelmébe ajánljuk. Találóak mondatai, hiszen semmi konkrétu
mot nem tud felsorolni, de komolyan érzékeltet „valamit” témánkban. Jók a „ráérzései” mondhatnánk. A debreceniség ugyanis m a sem külsőségekben jelenik meg, nemigen
fényképezhető le, festhető meg. írni is nagyon nehezen lehet róla, mert a város inkább
átélhető és elfogadható, még ha az értelmiség hagyományosan (?) nem is kedveli, s nehe
zen marad meg benne (Ady, Petőfi), vagy éppen nem tud vele mit kezdeni (Hamvas). Nincs
különleges történelme, bár döntő pillanatokban mégis igen radikális tettekre vállalkozott
(reformáció, Ilabsburg-ház trónfosztása). A polgár jelentésű „cívis" mégis csak a debreceni
városlakót juttatja Magyarországszerte mindenki eszébe. Nincs különleges építészeti
stílusa, az Óváros (amely fogalom Debrecenben egyébként nem használatos) különös kis
házikói, utcáinak itt-ott még ma is fellelhető labirintusa a „világörökség"(!) szintjén említ
hetők. Kőszeghy Attila építész az 1990-es Debreceni Nyári Egyetem egyik előadásán utalt
erre, s hogy ez a „szürkeség", mely Ady gondolataival: csak addig él, míg díszes köpönye
get nem adnak rá, mekkora érték! Mi tartja még mindig életben ezt a szürke, lepusztult
Óvárost? Honnan ez a vitalitás? Miért, hogy a törökök megálltak a város határánál, hogy
a rengeteg tűzvész nem törölte el nyomtalanul, hogy a „kálvinista Rómává" lett, hogy
kétszer volt az ország fővárosa (1849 és 1944), hogy ide is eljött a pápa koszorúzni. s
hogy Kölcsey szelleme elűzte végre a háza fölötti Monstrumot (tudniillik Kölcsey lakóházát
egész környezetével együtt földdel tették egyenlővé a Lenin szobor méltó elhelyezése
érdekében), kinek nevében még több be nem gyógyuló sebet ejtettek a testén. Lakótelepek
harapták szét kertségeit, a közlekedés szétfeszíü hajlékony ereit és elterpeszkedik hajdan
volt intim terein, megfojtja fasorait, átvágja idegrendszerét. Mégis kitart és élni akar.
Puritánul. Még azt sem engedi, hogy díszes köpönyeget adjanak rá („szentendrésítés"),
hiszen nem ez élteti ma sem. De mi élteti ma valójában? Csak a múltja? (Negyvenöt óta
mire lehet büszke ez a város?) Az ország anyagi és információs központja, az uralkodó,
hatalmas gyomor mellett, ma a haza szélén, a látóhatár alatt él és működik a megmagya
rázhatatlan, mely talán mégsincs oly messze az égtől. (Innen származik ereje?) Ki teremt
het olyan szerves egységet, melyben meglepő védelmi rendszerek, hatalmas szarvasok,
ártatlan kígyók, keresztek és cívisek egészen a XX. század közepéig olyan elpusztíthatat
lan erőt alkottak, melynek hatalmas városfalak helyett rugalmas vesszőkerítés is elég
volt? Ezt a kérdést közelítjük most meg többféle irányból, érzékeltetni, felmutatni szeret
nénk belőle részleteket, hiszen ha megválaszolnánk a kérdéseket, valószínűleg azonnal
lelökné azokat magáról a település, és elillanna minden varázsa. Ez a szellemi támasz
biztosítja, hogy Debrecen még Budapestet is túl fogja élni.
„Debrecenben van valami lelkesítő. Nem a műemlékek sokaságában, mert itt műemlékek
alig vannak, hanem az egészben, különlegessségében. vitalitásában. Abban, ahogyan
egyesíti a modem fejlődést nagyvárosias fokon és ahogyan még őrzi hagyományait: egy
falvakból összeállt alföldi mezőváros elterpeszkedő, napfényes, fákkal, ligetekkel tarkított
és puritán provinciális világát. Eleven, színes, mozgalmas életében, szinte száraz, klasszi
cista műemlékek között. Történelmi múltjában, hiszen a magyar nemzet szabadsághar
cának, magára találásának fókusza volt; itt detronizállák 1849-ben a Habsburgokat (...)
S h a e város szép lehet, akkor voltaképpen egészében szép - valamit megjelenít, érzékeltet,
kifejez. Debrecen - Budapesttel együtt - talán minden városunknál inkább azt az életerőt
fejezi ki, ami ebben az országban volt, van. és alighanem lesz is. ”
(Granasztói Pál: Szép magyar városok - egy építész szemével. Corvina, Budapest. 1978)
B uka László - Rácz Zoltán
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BUKA LÁSZLÓ
KÍSÉRLET,
avagy tud-e repülni az ember, s ha nem, akkor mégis hogyan? (Debrecen 1750-es és
1771-es térképeinek megközelítése)
Nyéki Imre emlékére

3. Debrecen térképe 1750-ból
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1.

4.

.... egy város szerkezetében..., eredeti alaprajza is egyfajta
mandalát ábrázol, tehát fölismert makrokozmikus elrendeződé
seknek mikro kozmikus, itt városi mértekben való tükröződését.
... ez mennyiben bizonyult igaznak egy mandalaformában
kialakított egész város átjárásakor, erre vonatkozóan nem
bocsátkozom közlésekbe."
(Gunter Nilschke - Philip T h iel Az élt környezel anatómiája.
Fordiíotta: Kürtiné Kiss Éva A tér a képzőművészetben; NPI. é.n.
203. o.)

A régi, köralakú sánccal, árokkal védett város egy ma használa
tos térképen is könnyen felismerhető, azonosítható. Egyszerűen
lehet megkeresni a határoló utcáit, telkeit és igy jó l körbcrajzolhalók annak hajdanvolt kontúrjai.
Az 1750-cs és az 1771-es térképek által megrajzolt város a
mainak, mely kb. 8-10-szeres területén települt, belvárosa,
centruma. Sajnálatos a mai közlekedésszervezésre nézve, hogy
északi körívének útjai nem szervültek igazán a tömegköz
lekedési útvonalakhoz. így számtalan sikerületlen megoldás
születik a központ tehermentesítése érdekében.
Ez a terület alakjára nézve leginkább egy almára, vagy egy
dióra, gesztenyére hasonlít többek között, mindenesetre a kör
ideális cs világot is modellező formájához közelít, de hangsúlyo
zottan nem éri cl annak szerkesztett, geometrikus formáját.
Amorf, élő szervezetre, élő-lényre, organizmusra asszociál
hatunk már első ránézésre.
Ez a centrum, a volt teljes város a ma is mozgó, dinamikus
település talán már régen túlhajszolt szive, agya, a .mai kor
követelményeinek" nem megfelelő, elfáradt, pihenésre, rehabili
tációra szoruló szerve. Nagyobb megbecsülést érdemel!

2.
Miért? Nagy kár érte. hiszen nyilván igen sokat tanulhattunk
volna belőle!
Ezt, a látszatra .Útvesztőt" viszont végig kell járni, fel kell
mutatni a város alaprajzának, úthálózatának, a telkek osztásá
nak és szerkezetének legalapvetőbb rendszerét, a legfontosabb
irányokat és arányokat, nemkülönben a váratlan és megdöb
bentő csodákat! Egy leendő alapkutatás főbb csomópontjait itt
kell röviden felvázolni, aztán a .tartalomjegyzéket" (3-55. sz.
kép) tudományos pontosítással és hiteles elmélyüléssel,
meditációval, a Debreeen-mandala felhasználásával részleteiben
is kifejteni, kibontani!

3.
A városról készült legrégebbi térkép: az 1750-es. Sajnos, még
részleteiben sincs ennél korábbi. Kovács György városi mérnök
készítette el 1 coll = 50 bécsi öl méretarányban, amely 1:3600
méretaránynak felel meg.
A bél-város határát (fal, sánc. kerítés, palánk, árok) és azon
belül az idők folyamán kialakult utcák hálózatát, a város ér- és
idegrendszerét tünteti fel.
Az árkon kívüli részek (Ispotály, temetők, csapszékek, kúriák,
stb. nem szerepelnek - kár! - rajta.
A térkép csak a .belsőségeket" tartalmazza (a szélesebb össze
függésekre így kevéssé világíthat rá), melynek szerkezete
alapvetően a mai napig nem változott meg a számtalan módosu
lás (példátlan mennyiségű tűzvész, keleti tehermentesítő út.
stb.) ellenére sem. Es itt kell feltétlenül megemlíteni, hogy
bármelyik ezután kővetkező rajzhoz, mely a 3. sz. és/vagy a
6. sz. térképet használja majd fel kicsinyítve, igen fontos az
.eredetiekkel" való folyamatos szembesítés, összevetés, mert
csak ez a két, fent jelzett sorszámú térkép .nagyméretű" eléggé
a tüzetes vizsgálathoz.

5. A két elózó térkép eltérései az új utcanyitások, a várostest
Jeldarabolása a . haladás és civilizáció" /egyedi vélemény/

5.
Úgy tűnik: nem lesz ezután sem ebben igazán része. A pontozott
területek az utóbbi 240 év új utait jelölik, melyek közül a .keleti
tehermentesítő út" (A) volt a legdrasztikusabb a várostestre
nézve. A térkép baloldalán, az É-D-i irányban jelölt .x ’ -ck
vonulata (Ö) egy sokak által vágyott újabb harapás a város
többszáz éves húsába. Ez az ú.n. .nyugati tehermentesítő út",
mellyel végleg megszüntethető a hagyományos debreceni
úthálózat archaikus, kozmikus utalásokkal, üzenetekkel is bíró
rendszere. A teljes városközpont, a kör-alak egész rajzolatát
időben védetté kellett volna nyilvánítani, talán már ma is késő
lenne! Hogy szidtuk a romániai falurombolást.... a mi dózereink
persze demokratikusak!
Meddig lehet egy embert mú-tétckkel „gyógyítani", meddig
marad egy lény elő, ha folyamatosan cserélik le szerveit mű*
szervekre, mű-szerekre?
Meddig és mitől város egyáltalán a város? Vajon Debrecen
kibirja-e ezt az újabb, készülő .próbát"?
4. Turista/érkép részlete /1991./
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6.
Ez az 1771-es térkép, melynek készítője minden valószínűség
szerint Kovács György városi mérnök. A rajz eredeti méretará
nya 1:2520-nak felel meg.
A telkek rendje, osztása, az épületek (a köralakúak a szárazmal
mok. számuk itt 80 körüli és feltűnő, hogy várostesten belüli
elhelyezkedésük egy olyan gyűrű alakot formál, melynek
közepe, a .hiány" helye a település közegével esik egybel) és a
házszámok vannak rajta feltüntetve. Ez a rajz igen gazdag
részletekben. így az 1750-essel kiegészítve jó alap a további
gondolatok kifejtéséhez és illusztrálásához.

6

A megcsonkított ország-test életében fontos, primér jelentőségű
építőelem a falvak, városok sejtnyi élete. Az öszcs lényeges
élettani funkciót el tudja látni, mert a legkisebb Egy-ség.
önigazgató, önfenntartó és önellátó mikrostruktüra. mely
egyben világmodell is: létének minden rendülése tökéletes
összhangban áll az Univerzum lüktetésével.
A sejt anyagcseréje a város árucseréjével rokon folyamat
(utóbbira a híres debreceni piacok, vásárok és az Európa
számos nagyvárosába terelt hortobágyi szarvasmarha legyen
példa), mozgása az európai kereskedelmi útvonalakat is
felhasználó szállítás-közlekedés (É-D irányú: Északi tenger Kassa - Debrecen - Várad - Kolozsvár - Fekete-tenger útvona
la), növekedése a folytonos tűzvészek (több tucat igen nagymé
retű katasztrófa) ellenére is a bővülés (taksás telkek, kertsegek
kialakulása), szaporodása pedig a lelkek mára már a 220 ezret
is meghaladó dinamikus változása minden allergiás és neuroti

kus tünetével együtt, ami az ingerlékeny struktúrák belső
logikájából fakad.
A város .falán" (sejthártya) belül a központ, vagyis a fő- cs
piactér a falakkal körülvett templommal és a .vár" környezete
maga a nueleus és azon belül a nucleolus, a sejtmag és a benne
lévő tcstecskék.
Vannak két-, sőt többmagvü sejtek (pl. máj- és izomscjl) is.
amely városunkra vonatkoztatott analógiáját a 29. és a 30. szá
mú rajz fogja majd érzékeltetni és részleteiben kibontani. A
város ugyanis több magvú sejt, több központú település, illetve
több (5-7) kisebb faluból Egy-gyé nőtt rendszer, mely kb. a XVXVI. századra vált olyanná, amilyet a térképek nekünk bemu
tatnak!
A korai város tehát jellegzetes .halmaz-város".
A magnak egyébként legfontosabb szerepe abban rejlik, hogy
benne van az ósidók óta (.kezdetben") tárolt titokzatos tudás, az
örökítő anyagot is tartalmazó DNS. mely mint az ős-sejt
(öskovász) ős DNS-ének folytonos leszármazottja generálja
szakadatlan magát az Életet.

8.
Több sejtből álló magasabb rendű összesség: a szövet. A sejtek
közötti összeköttetésekből, egybenövésekból jön létre.
A mellékelt rajzon lévő kötőszövet .térképe" a város szűkebb
környezetét: a tanyákat, falvakat, országutakat, patakokat,
folyókat, erdőket, mezőket, stb. tünteti fel. Osszckötó-clválasztó
szerepe egy természetes hierarchián felépült Egy séget: a
vidéket, a lakott tájat, annak lüktetését, életét érzékelteti.
Minden belső és külső nyomást (tűzvész vagy idegen csapatok
támadása, stb.), hajlitást igyekszik a legrugalmasabban
feldolgozni, átvészelni, túlélni, akárcsak ha nyújtják vagy
húzzák (várostest szervetlen fejlődése: városszéli lakótelepek).
Persze ez a test sem nem igazán rétestészta a végtelenségig, sem
nem ébresztőóra...
A város úthálózata első közelítésben megfelel a vér- és nyirokereknek. szakrális épületei és népi lelki beállítódása pedig az
idegi pályákat rajzolja elénk.
Véd (fal. árok. templom, erdő. vár. ház) cs tárol, felhalmoz
(házak, pincék, boltok, malmok, magtárak, kamrák, ólak) és
jelhasznál (műhelyek, házak).
Szállít táplál, feltolt és levezet (úthálózat, csatornarendszer,
árkok, kapuk).
Billentyű

Folhkvluwk

Vai afferens

7. Egy sejt . térképe"
Debrecenre értve e mondatokat: az egyik, a leghíresebb mag a
Szt. András templom a Veres-toronnyal (ma: Nagytemplom), a
mellette lévő Pap-tava környéke (ma: Déri tér) és a .vár"
környezete (ma: Calvin tér és Vár utca). A templom, a tó és a
vár: az isteni üzenet fogadója, az élelem és a védelem biztosíté
kai. Az Élet aranytartalékának hármassága.

9. A nyirokcsomó szerkezet

9.
A város, mint környezeti határainak, változásainak aktiv szűrője
(beenged - kirekeszt, elfogad - védekezik, lásd városkapuk, mint
billentyűk, egyfajta zsiliprendszer az adók okán is),/<eído/gozója.
átalakítója és továbbirányítása (áru-csere, piac. kereskedelem)
hasonlatos egy testen belüli .állomáshoz" is. pl. a léphez. a
májhoz, a szívhez, de alaktanilag is meglepő módon azonosságot
mutat a nyirokrendszer fóbb csomópontjaival a nyirokcsomók
kal.
A tág környezetében jelentkező mozgásigényeket és irányokat,
a közlekedést, a szállítást gyűjti (zsúfolja) össze, mint egy erős
mágnes és tereli, továbbítja a következő állomás felé azt (a
nyirkot). Szervez és lebonyolít, s mindezt célirányosan teszi: a
nyirok áramlása egyirányú folyamat, a szövctrésektól a vénákig.
Véd és kiszúr, kiválaszt. Az ártalmas anyagokat távoltartja
(kapuőrség, utca kapitányok). A nyirokcsomó-város mint egy
ideális koordinátor működik az ország-testen belül, mint egy
vasúti rendezópályaudvar.
(Máj: ide gyúlik minden tápláló életenergia. a vér. melyet felvesz,
raktároz, átalakít, kiválaszt és továbbit olyan csomópontként,
mely igen sűrűn behálózott utakkal, azaz idegpályákkal.)
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Namibiai falu alaprajza

10 .
Egy falu alaprajza Afrikából, melynek rajzolata döbbenetesen
egybevág egy emberi szem keresztmetszetével (nyilirány).
Kör alakjukat többszörös védelem erősíti, fokozza, hangsúlyoz
za. Három .fal” burka védi a szemgolyót: ideghártya, ér- cs
inhártya.
A számok jelentése:
1. fótéi/központ - szembenézetben a szemlencse, a pupilla.
2. a fónök rezidenciája
távol a főbejárattól, őt rétegú fallal
védve és a feleségek kunyhóitól körülölelve egy belső labirintus
végén!.
3. a feleségek kunyhói az egész szemgolyót behálózva....
4. őrség/védők - a főbejárat mellett.
5. főbejárat a szemen belül a látóidegek itt futnak ki az agy
felé a szem gömbjéből.

.szélen" él. sót! már most kell a 30-39. sz. képekre utalni előre,
felhívni rájuk ilyen szempontból is a figyelmet.)
Az agy/velő egy ország (székes) fő (fej) városa, egy tájegység
szellemi központja (Debrecen eddig két alkalommal volt
ideiglenes főváros, s a .kálvinista Róma" kifejezés Is aláhúzza a
város potens jellegét. Ma az ország második legnagyobb városa
mind teljes területét és lakosságát tekintve. Az ország .szélén"
helyezkedik el .... mint a többi nagyvárosunk, de ez már
Trianon bűne!).
Visszatérve az agyhoz: a koponya szilárd csontjai a város
megbízható véd rendszere, fala. amit meg egy hármas tagozódású hártyarendszer is erősít, az elő kocsonyás testet, a város
élettel telt rugalmas belső részeit védve, az utcákat, tereket,
telkeket, házakat és nem utolsósorban az embereket.
Az agyvcló barázdáltsága. a labirintusszerű belső ritmus az
utcák olykor kiismerhetetlen hálózatát, tekervényeit (pl. 39. sz.
rajz) juttatja méltán eszünkbe.
Az agynak külön keringési rendszere is van a teljes szervezeten
(pl. az ország) belül. Az agyviz, egy voltaképpen megszűrt
folyadék mozgása különböző üregekben az agy-város belső,
önszervező életével: a belső törvényekkel, a mindennnapi
feladatokkal, a helyi kapcsolatokkal, az önigazgatással rokon és
sokszor azonos folyamatot, feladatot lát el. Az agyviz a város
belső sűrűsége, intenzitása.
S még egy rendkívül fontos tulajdonság: az agysejtek, eltérően
a többi, testet alkotó sejttől különbözve a szervezeten belül, már
nem szaporodnak a születés után!
Kiváltságos helyzetük (kincs-jelleg) és az életben betöltött
irányitó szerepük rávetitése egy városra elsősorban a vezetők
(értelmiség, papok, vezérek, királyok) feladatát, az egyediség egyszeriség hangsúlyozott és kiemelt minőségét, vagyis kivá
lasztottságot. elkülönülést (beavatottság) is tartalmaz, aminek
koncentrált tartalma valójában a testen és egy városi pozíción
belüli, materiális vagy/és szakrális-egyházi viszonylatban
egyaránt meglévő legfelső csúcsot jelenti, a piramis Napot elérő
arany tetejét. A már nem c földit.

F r o n tá lis p ó lu s

0 c c ip it2 l;f p ó lu s

11. A z agy velő felülnezetben

11 .
Biológiai kör-sétankat befejezve eljutottunk most a legnemesebb
és egyben a - talán legbonyolultabb és ebből következően a
legtitokzatosabb szervhez, az agyhoz 111. belsejéhez, az agyvelő
höz. amely a gondolkodás, az értelem, a hit. a művészetek, a ...
központja, emberi létünk szellemiségének székhelye, a legfőbb
koordináló, a nagy szervező, az isteni irány (felfelé) emberen
belüli szélső értékének, a legfelső értékének székhelye.
(Az agy, a vezérlő a testünk .szélén*, s nem a .közepén"
helyezkedik el. mint ahogy a .szem falu" fónőke is igy, a
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12. A város fa la és a kapuk-ajtók tizenkettese /13?/

.

12

Kapuk/ajtök: abcfogadás-be/elzárkóz-cl/kízárás- önvédelem
és kitaszitás - kirekesztés - kinyitás támadás .helyszínei" a
várostest aktív pórusai, a ki/bevezetó vér- és idegpályák
csatlakozó pontjai a városrészek szerveihez. Kulcspontok.
Mindegyiknél órzőházakat is találhatunk a védelem fokozása
érdekében.
A fentebb már említett két térképen 12/13?/ ponton van a
várostanyaként körülölelő .falon" Itisebb-nagyobb ajtó és kapu.
7 nagy kapu (teli-karika), melyen keresztül nagyobb méretű

kocsik, fogatok, szekerek, nagy mennyiségű állatsereglet is cl
tudta a várost hagyni ill. meg tudta azt közelíteni (vámok,
piacok). Van meg 5/6?/ kis ajtó. mely csak gyalogosforgalom
részére volt kiképezve, s általában két nagykapu között volt
kialakítva. A kapuk rajza a térképen dudor, vagy púpszerúen
van Jelölve, mintegy érzékeltetve a várostest kifelé való nyitott
ságát.
A városfalon (1606 bán készült cl az árka a tövisgaráddal és a
kapukkal) egymáshoz igen közel lévő 2 nagy-kapu az ÉNY NY-i
íven Debrecen Hortobágy felé nyitottságának fontosságát húzza
alá (Pestet, Budát is ezeken a kapukon keresztül lehetett
megközelíteni. A debreceni autós ma is a Hortobágy felé veszi
útját, s nem Szolnok irányába!, ha Pestre megy).
Van a kapuk-ajtók rendszerének egy titka, rejtélye is: a
kérdőjellel ellátott ponton csak a nyomát (.kidudorodás’ ) lehet
e térképen (1750) látni, míg a másikon (1771) a felírás a falrész
mellett utal csak rá, a kapu nyoma már nem látszik. Ez így egy
félig-meddig megnevezhetetlen - megfoghatatlan ( a tizenharma
dik...), valószínűleg egy, a dátumokhoz képest korábbi időpont
ban még létező, 1750-ben már nemfunkcionáló, csak nyomában
utólérhető nyílás.
Ha nem létezőnek (nem földi létezés: van, de már nem itt) fogjuk
fel ezt, akkor a szaggatott vonal adja a tükörtengelyét a 12
elemből álló rendnek, s bontja asszimetrikusan a várostestet
két félre, melyből a hozzánk képest jobboldali, a nagyobb rész
volt sokáig elsősorban a lakott terület, ez a .fel" volt már
korábban is lakott (kb. 5-7 körzetben gyanítható korai település
nyoma itt).
A lalat, mint védóivet olykor a falhoz épített házsorok is
erősítették. A pontokból álló. a fallal párhuzamos forma a
mellette közvetlenül futó utcákat jelzi (itt van köztük pl. az Árok
utca is): fal és utca dupla köre húzza alá e je l (a teljességre is
utaló kör) fontosságát.

14. Az állatöuí jegyek rendszere, a zodiákus

14 .
Összesített (mediterrán és keleti) állat-öv. az év-kör rajza.
Tizenkét .kapuja", tizenkét körcikke, tucatnyi állalövi jegye van.
Közepén az ember, a városlakó (az év kör lakója), a köríven
pedig halad a Nap szép rendben.
Kérdés: lehet kapcsolat az ajtók - kapuk rendszere és az állatövi
Jegyek közt?
12 nyílás: egy évben ennyi Nap-hónap van.
13 nyílás: egy evben ennyi Hold-hónap van (hónap: Hold Nap),
(Még egy adalék ehhez a város múltjából: 1845-ben volt egy
.Tizenhárom város" nevezetű utcája a nyugati részeken, mely a
tizenhárom szepesi várost örökítette meg. ma ez a Szepcsségi
utca.)

13. Egy eszkimó Ja maszk Crönlandról

13 .
E jelzés, a dupla körív (koncentrikusak) többek között szerepel
egy eszkimó vadász (Grönland) fából készült maszkján is. A
kapuk és ajtók analógiája itt a Nap-arcba belenyilalló kéz - hal
- madár - ij - kutya stb. függelékek, melyek valódi nyilakon
vannak a belső körhöz rögzítve, jelezve e Nap -ság megközelítésé
nek földi lehetőségeit egy, a természetben élő embernek. A külső
köríven láthatók a látható világ fontosabb elemei, míg belül,
középen a hitt és tudott Istenség arcmása van. A kettő szorosan
összekapcsolódik, mert nem zárják ki egymást, nem idegenek
egymástól. Egy dupla ív áQárása teszi lehetővé kettejük
érintkezését.

15 .
Óvodás gyermek rajza: közepén egy boldog, koronás égi lény.
Jézuska.

9

Egy körben van, melyből 13 pulzáló, ritmikusan növekvő logyó kar - nyúlvány - csáp. valamiféle kétszemü lény (?). sugár
mozog, növekszik, a külvilág felé tör.
Az analóg sor egyszerű: a Jézuskának rajzolt lény maga az
emberek által lakott település élete, a kör a fal (sánc. árok)
védelme, míg a sugárszerú lények (?) az ajtók - kapuk tizen
kettes) tizenhármas rendszere, a külvilág letapogatói (árumegállitójog és kapuadó rendszere).

17.
Kereszt a körben (körön) megjelenései: himestojások rajzolatai,
sámándobok ábrái. Szent koronánk és sámánkoronák felül
nézeti képe. templomok .keresztelési" keresztjei, égtáj- vagy
görögkereszt, keresztglória szentek (Jézus) feje mögött, pénzér
mék rajzolata az ósiscgból, a Föld képjele. Napkcrck ábrázolása,
sziklarajzok (pl. a tatai karcolt kő) és lehetne napestig sorolni
hol. s miképpen, mit és hogyan megidézve (meg-igézve, varázsol
va!) használták, használják mind a mai napig a kezdetektől
fogva ezt az alakzatot a földi kultúrák. Ismered Avebury
alaprajzát?
A negyedekre (városrészek elnevezése is ez, még ha több is van
belőlük, mint négy!) osztott körben a metszéspont középen cs
a szélső négy. körrel érintkező pont. tehát összesen öt: kiemelt,
hangsúlyos, szabott helyek. Templom és ajtók, kapuk .kötelezőhelyei.
Nagyon sok város, falu utcahálózatának alapszerkezete ez.
ideális vagy éppen amorf formában felvéve ennek az alapjelnek
a rajzolatát.
Égi minta ez: kör (égboltozat virtuális kepe, bolygók alakja és
mozgáspályájuk, látóhatár íve. stb.) és benne a kereszt, amely
tájol, meghatároz (.belő") és feloszt, rendet teremt.
Alapszerkezet: alapformák és alaplrányok.
Ai- és megélt alaprajzok! Ha tervezték őket. ha nem mert ez a
modell, ez az éginck a földi mása: ég táj(oló)- kereszt. Kör és
kereszt.

16. Kör és kereszt

16.
Az ölelő. védő. melengető körben egy közel É-D-i és rá merőle
ges. K-NY-i tájolású keresztutca mind a mai napig a meghatáro
zó alapképlete a városközpont utcaszerkezetének.
Ebben a kereszteződésben 1726-ban már állt a Kistemplom. a
város második temploma, aminek népies neve: Csonka temp
lom. Valószinúleg a 17. sz. második felében már állt ezen a he
lyen egy kis fa-templom. Hangsúlyos hely. egyházi épület: a vá
ros köldöken. Az É-D-í tengely: két nagy kaput összekötő, Euró
pa kereskedelmi hálózatában is nagy részt vállaló (Északi-ten
gertől a Fekete-tengerig) kb. 2 km-nyi szakasz (Péterfía Jakab
utca. Piacz utca és Nagy-Várad utca) ez a településen belül.
A másik tengely végeiben 2 kis-ajtó volt. ma a legforgalmasabb,
legzsúfoltabb és legbüdösebb szakasza ez a belváros forgalmá
nak (régen: Német és Nagy-Czegléd utcák).
18. A keresztnek feje van!

18.

17. Himestojások, sámándobok rajzba
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Debrecenben az É-D-i tengely sokak számára ma csak a Nagy
templomig terjed (Piacz-utca). s valójában nekik is igazuk van.
Ennek a tengelynek az északi aranymetszcspontjában áll már
századok óta ugyanis a város nagy (első) temploma (korábban
egy kápolna, majd imaterem; Szt. András-templom és végül a
Nagytemplom), ennek a főutcának a célja, a végállomása, a
csúcsa, feje. koronája, glóriája.
Előtte terül el a hosszú és széles vásártér (Piacz-tér). itt volt a
helyszíne a híres debreceni nagyvárosoknak, a templom
tövében, a szent helyet fallal körülvevő (erődtemplom-szerű)
ellipszise mellett. Ez sokáig a város .MegálljP-pontja (ma a
rendkívül rossz közlekedésszervezés következtében menekül
innen az ember...): a templom, a piac. a vámház és a .vár"
körzete. A keresztutcák alaprajza ezzel a templommal, s
környezetével kiegészülve valójában egy emberi fejjel (gondolko
dás, irányítás, hit) bővült, mutatva ennek a ke re szt formának a
képlékeny és dinamikus voltát.
A főutca az emberi test gerincoszlopa, törzse; kezei a keresztirá-

nyú utcák; tenyerei, ujjai az ajtók*kapuk; feje, agya pedig a
templom és környezete (ma: Emlék-kert), a város hagyományos
központja mind profán, mind szakrális értelemben.
Körbeírt (tondo) kereszt alakú ember. .Jézus a kereszten"
például.

20. Debrecen alaprajza sámándobbá átrajzolva /a debreceni
sámándob/

20 .
19. Altáji sámándob /Jankovics * Ivanov alapján/

19.
A sámándobok általában nem pontosan kör alakúak, hanem
olyan ellipszishez hasonló formák, melyek szélsó két .csúcsa"
nem egyformán széles, akárcsak a már szemügyre vett két
várostérkép kontúija.
Fordított tojásalak ez, mely ideális kozmosz-analógia több ezer
éve. Ezen az altáji dobon is ugyanolyan a kcresztalak a fejjel és
arccal ellátva, mint a várostérképen megtalált.
....a kérdéses sámándob .csillagtérkép" lehetett. Bár a sámán*
dob kozmonológiai vonatkozásai ismertek...", vagy ....a dobok
egábrák lehetnek;..." cs....a dob a világegyetemet ábrázolja.
Idézetek Jankovics Marcell: Archaikus világkép a szibériai
sámándobokon című tanulmányából valók, mely a .Világosság"
c. folyóirat 1983/2. számában jelent meg. Továbbiakban is
elsősorban ezt az írást szeretném használni.
A debreceni városszerkezet egy sámándobéval rokon, a városi
így .elolvasni" meglepő ötletnek tűnhet első hallásra, de
feltétlenül érdemes!
Álljon itt néhány bevezető sor ennek illusztrálására:
a dob
belső rajza (a város alapszerkezete) föltehetően a kozmosz örök.
mig a külső festés (a .tclckosztásos", részletes térkép, a teljes
városszerkezet) az égbolt pillanatnyi, konkrét, speciális állapo
tát. az éppen aktuális üzenetet tartalmazza.
A belső rajzot a sámán (én, isten) látja, a város állapotjára
utalót mely a település alapkarakterét ragadja meg elsősorban
(az 1750-es térkép ill. az alapján készült 20. sz. kép kísérlete).
A külső a mozgó, dinamikus univerzum (az élettel teli város)
működését, folyamatait írja le:
- a dob tetejét észak felé szokás tájolni (tájékozódás), mint
minden térképet az északi féltekén:
- a dobot jövendómondásra is használlak (csillagjóslás);
- a dobot naptárként időszámításnál is működtették (a város 12
ajtó kapu rendszere analóg? az Ekliptikával);
- a dobfelszínt égtájkereszl osztja 4 részre, közepet erősen
hangsúlyozzák, kiemelik, pl. madár, szarvas, kör és gyűrűs
formákkal (a debreceni Kistemplom):
- a dobvilág .sarkait" ember alakú jelek is őrizhetik, égtájakat
cs az év sarkalatos pontjait (bak. kos, rák. mérleg) jelölhetik
(városkapuk rendszere);
a dobok .emeletesek", vízszintes sávokkal, övékkel osztottak
(Debrecen 3 K-NY-i utcapárral rendelkezik, ezért 4 emeletes).

Kísérlet Debrecen 1750-es alaprajzának sámándobbá való
átírására. Ez a belső, a sámán (én. te. bárki, istcn-fclülnezet!)
felé eső oldala a varázseszköznek:
A majdnem szabályos kör. a dob keretszegélye maga a városfal
és a sAnc-árok kellőse. Benne egy kereszt alakú úthálózat,
melynek K NY i tengelye (a város Egyenlítője!) két kis-ajtóval a
végeiben metszi a vedelem jelzésére szolgáló rendszert.
Az É D i út. a főutca kél helyen is kettéválik: déli oldalán egy
ember lábai bontakoznak igy ki, mig az északin a fejből kinövő
szervekké. Az aranymetszésben lévő templom (fej, arc) előtt
kettéválik és Y alakúvá (meséink válasz útja, hol fa van. mely
mutatja: kivel van baj az ikertestvérek közül) ágazik cl a főutca,
szárainak végén két nagy-kapu.
A két tengely, a két fó irány metszete szüli meg a test köldökét
(vagy' fordítva?), s jelöli ki a kis-templom helyét.
Ezek Debrecen legalapvetőbb és legegyszerűbb szerkezeti
elemei. (Ha esetleg teljesen fordítva, észak felöl nézzük ez ábrát:
egy futó férfi alakját láthatjuk, melyben a nemiség területévé
lett a nemrég még a legfőbb szakralitásl felmutató rész. a
tradicionális központ, a Nagy-templom és környezete.)

21. A tatárlakai kó /Kr. e. kb. 4000 év/
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21.
A tatárlakai korong (mely 5-6000 éves) is magán hordja azt a
fajta keresztet, melynek feje, arca (itt: lyuk) van. Körülötte, a
negyedeiben a ma emberének már érthetetlen jelek, szimbólu
mok. rajzok láthatók (létra, ij, kerítés, oltár-szerű vésetek ezek:
valószínű írásjelek vagy csillagábrák?).
E jel: körben .fejes kereszt" (Egyiptomban .füles-kereszt", az
Anh, az élet jele) egyidős az emberiség kultúrájával. Egyiptom,
Tatárlaka cs Debrecen mégsinos olyan nagyon messze egymás
tól sem térben, sem időben! Az élet jele közel hozza ókét
egymáshoz.

1,5 km-nyi, amely a terpeszben álló lábaktól a fejig terjed (Píacz
és Várad utca).
Talán megkockáztatható az a feltételezés is itt, hogy szakállas,
melyet a Piacz tere (Fórum, Theatrum) rajzol meg neki.

23.
A karok nekilendülnek és célbavcszik az Eget.
Orans, azaz imádkozó, tenyereit az Ég felé tartó kéztartást vesz
nek fel. Ezt a pózt Közel- és Távol-Keleten egyaránt ismerik,
gondoljunk csak a Csontváry által megfestett Fohászkodó Üdvö
zítő című kép főalakjának kézmozdulatára, vagy az indiai tánco
sok elképzelhetetlenül finom és összetett, európai embernek je 
lentéssel nem bíró tánc mozdulataira, melyeket nem csak testé
vel hoz létre a művész, hanem karaival, tenyereivel is. Orans:
tenyér (kar, váll. fej. ember) és Ég egy láthatatlan, de biztos
szálon összeér, kontaktusba kerül.

22. A „ mérleg állás"

22 .
Barangolásunkat folytatva nézzük tovább az elő város testének
további titkait!
A körivet tartó, azt szinte végletekig klfeszitö kereszt formájú
lény (sámán - ember - Krisztus) Icaijaival jelöli ki a település KNY-i szélsöértéket, mely a tenyerek (városkapuk) között kb.
2 km! Ennek az embernek a magassága is tekintélyes: kb.
íme, az Emberi íme, a .keresztény sámán", a fején keresztet

23. A z „orans-tartás'
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25. Bordázat glóriakezdemény, nagy-levél a kézben

(szellem-természet!), saját jelét, égre mutató .nyilát" viselő
imádkozó lény.
(Tanulságos látni ennek az óriási méretű embernek az alakvál
tozatait, rendkívüli formai képlékenységét, aktivitását, dinami
káját, többirányú képessegét a módosulatok felmutatására. Igen
plasztikus meg síkvetületében is!)

Az orans-tartásból tovább emelkednek a felső végtagok, s az
.égig érnek". Feje fölé ivet. békeágat tart mindkettő.
A fejből egy glória kezdeményeként nőnek ki a sugarak (utcács
kák). hasonlóan mint a törzsből a gerinc bordái, megmutatva e
lény testének képlékeny voltát, lehetőségeit saját alakjának
állandó változtatásában, mert értelmczheQük a glória sugarait
apró ágacskáknak is, melyek a fejből kinőve az eget veszik
célba, akárcsak a kereszt az előző ábrán. Mindkét kép-jel az

26.
Íme, előttünk áll a szarvas-ember, a Csodafiú!
Talán ez annyira hihetetlennek tűnhet (?), hogy érdemes most
percekre elcsendesedni és gondolkozni ezen. hiszen roppant
kényelmetlen és viszketésre ösztönző ez a tény és a következmé
nyei!
Letagadhatatlan, kikerülhetetlen ez a -képződmény": szarvas agancsos (ágas-bogas) lény egy város alaprajzának hatalmas
méretű és ezért is hangsúlyos, legalapvetőbb, tartalmában igen
súlyos eleme.
A városszerkezet, az úthálózat tartalmi kerete, a kutatás origója
(alfája): most jutottunk el hozzá.

27.
Eljutottunk tehát hamar a Nap lény alakjához, a fényben élő
ember kép-jeléhez, mely itt egy varjú indián pajzsdiszen jelenik
meg. de ezt az alap-jelet is tudja széles e világ összes természeti
kultúrája Egyiptomtól az eszkimókig.
A Napba-öltözött embert (nem képzavar!), mely kezeit imádkozó
tartásban tartja, a teremtés óta eltelt idő embereinek célját,
életvágyát. igényét, legfőbb istenséget ill. az ó t legnyilvánvalób
ban megidéző rajzolatát állítja most elénk.
A Napért, annak fényéért, melegéért, világot és életet igazitó
erejéért imádkozó ember kép-jele ez.
Sugár a haja, a tenyerei és a Nap hegyes végű .indái" is, mely
utóbbi felidézi a kör-város ajtóit kapuit, melyek nyílként
mutatják a települést elhagyóknak a fóbb irányokat.

28.

antenna szerepét, feladatát rajzolja meg igen jó hatásfokkal: a
kereszt jele ősidőktől fogva cl. mig a glória ágacska rajzok
könnyen kiegészíthetek akár agancsra, szarvakra is.

A város közismert és feltételezett szakrális épületei a honfogla
lástól napjainkig:
1. Szent Joachim (aug. 16.) cs Anna (július 26.) kápolnája;
2. valahol errefelé állt Boldog/asszony/-falva egyháza?
3. Szent Miklós (dec.6.) kápolnája, a XVI. századra elpusztult:
4. Szent Anna (július 26.) kápolnája, ma Szent Anna r.kat.
templom (1719 46.);
5. rcf. Kis új templom (ún. .Csonkatemplom"): 1721-26.,
korábban egy kis fa-tcmplom szín állt a helyén a XVII. sz. -ban
még:
6. Mindszentek (nov. 1.) kápolnája;
7. Ferences kolostor (1312-1552 voltak a városban) ill. zárda,
patrónusa Boldogságos Szűz;
8. Valahol errefelé állt Debrecen falva egyháza?
9. Szent Erzsébet (nov. 19.) kápolnája;
10. valahol errefelé állt a .vár" (castellum vagy kúria) XIII. XV.sz.:

27. A Napban élő ember, a Nap-ember /indián rajz/

28. A város szakrális helyei / 1•J5/

26. A szellemtermészet Jele: a f e j kivirágzott, sugárzik!
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11. Monostor (utca őrzi csak a nevét);
12. kápolna (XII.sz.?), imaterem, keleti ajtaja: a .Sárkányos"!
ajtó. Szent András (nov. 30.) temploma: 1297-1311, mellette a
Cserepes (Fehér) - cs a Veres tornyok, majd rcf. Nagytemplom:
1805 21.:
13. valahol errefelé állt Szent Mihály (szept.29.) falvának
egyháza?
14. Domonkos kolostor (XIV.sz.) ill. zárda, ma ref. kollégium;
15. valahol errefelé állt Szent László (június 27.) falvának
egyháza? 1192-1200 között épült; a XVI. századra elpusztult.

harmadik elemét a Vénuszt (Est-Hajnal Csillag), képének
ilyenfajta mcgidézésévcl, a mesei hármas (Nap-Hold-Csíllag ill.
Nap-Hold-Szé!) beteljesítésével egy város (!) központjain keresz
tül. .Szíi>pont".
d) A várostest északkeleti részében volt talán valaha egy
monostor. Körülbelül ez minden tudásunk róla..., még a pontos
helyét sem tudjuk, nemhogy azt, kik lakták és mikor.
Ma egy nagyon rövid utcácska őrzi a nevét, s talán ennél is
többet: a helyét is, a Csapó (akkor: Homok) utcai nagy-kapu
közelében, talán víztől körülvett helyen, melyre egy másik itteni
utcanév utal: Berek utca.
A híres debreceni .Csapó-kanyar" (Z-alakú utcarész) talán
éppen úgy jött létre, hogy a városból ebbe az irányba haJadó
utca itt tört meg, s változtatott hirtelen kétszer is radikálisan
irányt a monostort és a berekét elkerülendő, majd a városkaput
elhagyva vette az irányt Szabolcsnak, meg Szatmámak,
Beregnek, Ugocsának, meg Máramarosnak...
Négy központ nyílván nem egyszerre szellemi középpontja Deb
recennek. Alighanem egyszer az egyik szerepe hangsúlyos, mig
máskor egy másik lesz kitüntetett helyzetű. Kiegészítik egymást,
fokozzák egymás hatását, szerepet, s lesznek így Eggyé.

29. Köz pontok /5-6-11-12./

29 .
Melyek ezek közül a város életében döntő jelentőségűek, vagyis
hol és melyek a város központjai?
Egy debreceni embernek nagyon furcsa lehet ez a kérdés,
hiszen meg ma is jellegzetesen egy utcás (Píacz utca) és egy
központú a város, utóbbi a Nagytemplom előtti, a Kistcmplomig
érő terület (ma: Kossuth tér).
A középkori Debrecennek - úgy túnik - ncgy (I) jó l megkülön
böztethető központja volt. még ha ez ma nagyon is meglepő
állítás. Vegyük sorra őket!
Három terület viszonylag közel van egymáshoz (a 12., az 5. és
a 6. sz. pont) térben, míg a negyedik (a 1l.sz. pont) igen nagy
meglepetés a Debrecen történelmével foglalkozóknak isi
Mindenesetre fontos megfigyelni alapkarakterüket, így egymás
hoz való kapcsolatuk is nyilvánvalóbbá válik.
Az Egész-bői kell kiinduljunk!
A Nagy-kör nem falból állt sosem, hanem földből, fából, szúrós
ágakból. Évszázadok alatt többször változott a nyomvonala,
mutatva rugalmas (engedékeny, .joviális") voltát. Az nem
mászott át rajta csak. aki nem akart. Fizikailag védelmi szerepe
nemigen volt. de köre mégis biztonság, óvás, mondhatni:
.misztikus síkon" ható volt (gondoljunk pl. a boszorkánykörök
re, vagy a frászkarika .működésére"!).
a) A fentebb már említett és részletezett ember feje, arca, a
Szent András (Nagy) templom, a város arany-metszéspontjában.
Elsó számú szellemi és a piac okán kereskedelmi közontja.
Agya ez az egész városnak. Itt trónol a Nap. a sárga-falu
uralkodó szakralitás. .Fe/-pont".
b) Pálja a város .köldök-pontja": a Kístcmplom helye, a kereszt
utcák metszéspontjában. A feh ér színú fala ma is a Holdat, a
Nap (férfi) párját, ikrét, a nőt idézi meg.
c) A majdnem kör-alakú város mértani (geometriai, szerkesztett,
kimért) közép-pontja, ahonnan megközclitócn minden ajtó-kapu
egyenlő távolságra van. A téren állt a Minden-szentek kápolnája,
mely nevével és helyzetével is a teljes-segre való igényt, a min
den és mindenki iránti kapcsolat vágyát, a szcrctctct, a lelki és
szellemi kontaktus reményét mutatja meg, a Nap-Hold páros
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30. A gyűrű-gyanú helye a városban

31. A gyűrű kapcsolata környezetével

30.
Micrt és mitói központja ez. a városszéli, talán sosem volt
monostor és fel-kör alakú körzete a városnak?
(Formailag az .ország-alma pontjának’ is mondható e hely...)

31 .
Ez az alapállás tehát: a nagyméretű (kb. 3.5 kma-nyi) várostest
.fallal" körülölelve, benne 12 vagy 13 ajtó-kapu nyílása, amely
számosság kikerülhetetlenül a hónapokra vagy az állatövi
Jegyekre (Nap-út állomásai) irányítja minduntalan figyelmünket.
Csak kérdésként teszem fel itt: a .városfal" értclmczhctó-e az
Ekliptikaként vagy valamelyik Naprendszerbeli bolygó pályája
ként?
Ne feledkezzünk meg ugyanis arról, hogy a város alakja
sámándob alak, melynek szegélye, az abroncs ilyen módon is
adja világképi üzenetét.
Az északkeleti nagy kapu (az égtájakat a geometriai középpont
tól mérem), a nyári napfelkelte iránya: .rák“-pont. Ennek kö
zelében, a város relatíve magas pontján egy feltételezett szakrá
lis központ, monostor, melynek környezete fél-2/3-környi.
Közvetlenül tőle északra a Szent László falva, s egyháza, délről
Debrecen falva, s egyháza érintkezik vele, egy tömböt így'
alkotva hárman, jó testvérekkénL
Valószínűleg két templom és a monostor alkotja így ez összenőtt
kora Árpád-kori (XI.sz.?) település szakralitását.
E településtől nagyjából nyugati irányba halad a Csapó (akkor
még: Homok) utca. s éri el előbb a .várat", majd a piac-teret
(Fórum), s a nagy' templomot, a Szent András védelme alatt
állót. így kapcsolódik össze a két szakralitás: a rejtett, csendes,
nyomaiban is alig észrevehető és a közismert, hatalmas,
pompázatos.
A láthatatlan és látható, egymást kiegészítő lelki és világi
egyház.

\'\ V V
_v'_ ^

1>. um-ZL. -
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több száz évre is érvényesnek kell. lehet tekintenünkl
A feltételezett monostort, a szakrális központi helyet, inint egy
kór középpontját vesszük figyelembe. Ugyanis észre kell vegyük,
hogy ettől a ponttól három égtáj irányába (kelet kivételével)
kb. 10 12 telek mélységéig egy majdnem szabályos kör (kon
centrikus körök) nyomai bukkannak elő. a telkek határainak
rajzolata által Kelet esetleges körívei (kb. 1/3 nyi körívek) a
városfalon kívülre kellett valamikor essenek, erre utaló jelzése
ket debreceni térképek még nem adtak eddig. Egy. a .Csapókanyar" tövében régen volt monostor központú, fkór alaprajzú
település! nyomai, maradványai ezek a rajzolatok, illetve amire
mutatnak: a házak telkeinek szabályos rendje. Egy ősi falu
(város) talán ez, melyről eddig nem szóltak a Debrecenről szóló
híradások.
Most a következő a hipotézisem: egy valószínűleg a honfoglalás
előtti? település máig fennmaradt nyomát, alaprajzát hordozza
magában ez a terület, amely mellé igen szorosan odatelepült két
Árpád kori falu. északon: Szent László, délről: Debrecen, s
lettek hárman együtt erősek és egy ek. Talán ez a kör-falu az ősi
(igazi) Debrecen, mindenesetre a i*áros-mag legősibb település
szerkezetének nyomát ez a kis terület hordja magán meg ma is.
Az avar-gyűrűk ilyen félék lehettek: körfalvak, a legősibb faluformák egyike (gondoljunk csak a 10. számú rajzra!), vagyis a
központ körül az utcák sugár irányúak, mig a telkek legyező
formájúak. Ez. a ma már igen ritka falu forma elsősorban védel
mi (és persze szakrális!) céllal jöhetett létre. Annakidején
gyóröknek, gyűrűknek (gcur, gewr) nevezték az ilyen település
szerkezetet (lásd Molnár Géza: Az ártéri gazdálkodás c. írása
1. rész: Országépítő 91/2. 31-32. o.. mely egy'valamikor elpusz
tult (?), de alaprajzában továbbélő, avar telekviszonyokat fel
mutató helység, s épült rá újabb és újabb ház, telek, s lett tele
pülés. Később így lett ez egy nagy' kör kis köre (Vannak ilyen
nevű településeink: Nagy-körös, Kís-köre, Kis-körös sth.), tehát
.Kör a körben" (részhalmaz falu), vagyis a térképek városjele ez
régóta, melyre Magy'ar Adorján hívta fel a figyelmet! (lásd
Országépító 91/3.)
Ó-város: rejtett központ, látens energia, erő-központ. Talán nem
véletlen, hogy a 70 es évek .Debreccn-pusztitása" fejezet első
soraiban verte széjjel a monostor környékét, s egy'encsitették ki
a .Csapó-kanyart" NDK-s mintára...
(László Gyulától tudjuk, hogy a honfoglalók sosem pusztították
cl az avar településeket, temetőket, hanem fogaskerekek
módjára kiegészítette egymást a .két" nép. magyar és avar.)

líJ

32. A gyűrű rajzolata

33. Hajdúböszörmény gyűrűt sugarai

32 .
33.
A mai utcahálózat és a telkek elrendezése ezen a környéken
még jobbára a XVIII. századi rajzolatot adja. melyet igen
részletesen szemügyre kell vegyünk.
Igen valószínű ugyanis az, hogy a jóval korábbi időbeli rajzolata
is lényegében ugyanilyen szerkezetű lehetett, hiszen közismert
az a debreceni .hagyomány" is. hogy akárhany adj ára is égett le
cgy-cgy óriási része a városnak, a visszatelepültek az elózó
város- és telekszerkezetet örökségként, követendő hagyomány
ként vették számításba, így ennek a területnek - szemrebbenés
nélkül lehet mondani
a mai rajzolatát akár visszamenőleg

Kertes hajdúváros: Hajdúböszörmény. Egy központ (templom),
sugaras (Nap!) utak a szélrózsa alapirányaiba, melyeket, mint
küllőket két abroncs, két kör fog át, tart össze. Egyedülálló
szerkezet ez hazánkban, minden részletében tervezett városnak
látszik így. felülről.
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Mivel a város élő-lény (nő!: befogadó, kerített, meleg, ellátó,
kiszolgáló, kényelmet adó, stb.), ezért részei is élók, lényként
visclkedók.
Számtalan állat- és egyéb alak támad majd fel belőle, .materiali
zálódik" a látszatra üres, holt utcahálózat. A város maga a
kicsinyített (mikro) kozmosz, melyben .minden" benne van, s
ezt az is aláhúzza, hogy végtelen lény felbukkanásával számol
hatunk.
Az állatalakzatok ilyenféle létrejöttének megértéséhez segítségül
(hogy lássuk be: nem manipuláció, nem csalás áldozatai
vagyunk, hanem meglepő, de valóságos tényeket, magát az
Eletet látjuk másképpen, másfajta szemüvegen át) legyen itt
elég csak a híres Nazca-vonalakra, az .uífingtoni (oxfordshire-i)
.Fehér Ló"-ra és az ohio beli tojást evő kígyóra utalnom (nekünk
van ilyen népmesénk, nem is egy!), melyek rajzolatát csak a
földtől való nagy távolságból lehet átlátni, hiszen ezek több száz.
akár több ezer méter hosszúságúak lenn a földön (36.-37. sz.
kép). Felvetődik a kérdés: aki ezeket (Debrecent is!) .készítette",
építette, állította, alakította, az tudta, mit csinál?

34. A gyűrű védő állata, szarvasmarha

34 - 37 .
Ezek után már csak ráadásnak tűnhet az az újabb meglepő
t£ny. hogy e területen az utcahálózatot figyelembe véve.
cgyszercsak megjelenik általa és benne egy oldalnézctű szarvas
állat, mely légióképpen a hires hortobágyi (tehát debreceni!)
szürke marha karakterével mutat meglepően megegyező
rokonságot. Ez az állat ma is szinte e tájnak .címer-állata",
ósisége folytán egyik legfeltettebb örökségünk, de nem a
.népicsch" szinten...

36. A perui Nazea vonalak
Természetesen: igen. És nem kellett főiébe repüljön feltétlenül
ahhoz, hogy láthassa az egészet1
Lentről is látta, mintha .fenn" lenne, pcidg nem volt búvcsz.
(Condoljunk csak még pl. az utcán igen nagyméretű krétarajzo
kát készítő gyerekekre. Nem is látyák sokszor az elejét annak,
amiben .nyakig" benne vannak, s mégis az egészről képesek
napok múlva is kristálytiszta gondolatokat, részleteket monda-

Feje és szeme a feltételezett avar-gyúrú feltételezett központja,
a későbbi (honfoglalás utáni) monostor.
Teste, lábai, szarvai, farka a környező utcák kcszc-kusza
rajzolatából áll cló, születik meg. A fejéből induló Csapó
(Homok) utca vege az Arany Bika szálloda két tornya közé
érkezik meg...
(.Kőtelező szabály": a lényt alkotó vonal vége csak utcakeresztczódcsbcn lehet. Ez cgy önszabályozó kontrollként áll igy elénk
annak érdekében, hogy a városban így megelevenedő majdani
lényeknek egyelőre értelmes határa, törvénye lehessen.)
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37. Az ujjingtoni . Fehér-ló"

ni. feleleveníteni, mintha mindig is az egészet látták volna. Pedig
tényleg így van. mindig az Egész-et látták, még a rajz megkezdé
se előtt isi
Lentről azt. amit mi a 2. emeletről tudunk csak .összefogni".
Ezek szerint nem mindenki képes lenn úgy élni, mintha fenti
lenne
gyerekek inkább és egynémely felnőtt).

39. A Szent. László /alva . labirintus"
Máshol vagy kevés utca tesz ki egy falut, vagy nem ennyire
összetett a2 utcák rajzolata, s így a labirintusé sem.

38. A város védelmi rendszerei

38 .
Sokszor ki nem mondott .vád" éri Debrecent (lásd. pl. Hamvas
Béla), hogy nincs igazi fala, vára, nem védi sem hegy, sem folyó.
Széteső, olyan, mint egy nagy falu, csak szétterül, mint....
szóval nincsenek igazán városra utaló elemei. Azoknak könnyű
ezeket a panel-mondatokat elfogadni, akiknek nem ide hűz a
szívük, vagy éppen nem vizsgálódnak tüzetesen. Meglepő talán,
de a városnak alapvetően hat fontos védelmi rendszere,
védvonala van. legalábbis .elsó menetben" ennyit lehet felsorol
ni. íme:
1. Maga a .fal", amely a teljes várost védi. óvja. keríti:
2. Az arany-metszéspontban elhelyezkedő templomot (nagy. fő,
elsődleges: Nap (körbevevő fal) erőd templomra való utalás), mint
glória;
3. A .Pap-tava" környéki igen ősi terület, egy négyszög (I) alakú
tavat kőrülvevó-védó sugaras telckrend (54-55. sz. kép);
4. A .vár", egy üres négyszöget körülöleló-védó sugaras telek
rend (52.-53. sz. kép);
5. Az avar-gyűrű 2/3-nyi kőre:
6. A Szt. László-falván belüli labirintus, az utcahálózat látszólag
kiismerhetetlen rendszere (belülről inkább, mint felülről!), amit
az egész városban fokoz még az is. hogy sok helyen nagyon
clvékonyodik 1-1 utca. vagy éppen dcrékszögbcn(l) folytatja
korábbi önmagát és ezáltal (.természetes úton") védi azt falak és
várak nélkül. Az clvékonyodó keskeny utcák ugyanis könnyen
eltorlaszolhatók, szinte .zsilipelhetóek".
A szél ellen is volt lehetőség védelemre: az enyhe s-kanyarok
megtörték, megfékezték a levegő bántó mozgását, ezt még több
helyen a városban a .széthúzott" kereszteződések is segítet
ték^). Ez utóbbiak ma a város közlekedésében is fékező
hatásúak, lassítok.

39 .
A városnak csak ezen a területén (Szt. László falva és a .gyűrű"
összevont területe) rajzolható meg ez a .labirintus" (több ilyen
.megoldása" van ennek a néhány utcának): elindulok a monos
tor elől és bejárva majdnem minden utcáját, egyszer sem
találkozom azzal a ponttal, amelyen már áthaladtam!

40.
Lássuk röviden a legjellemzőbb .állat-alakulatokat’ (a város
.minlmál-programja"!). melyek vonalas rajzolata egyszerű ütőn
áll elő (születik meg. materializálódik) a város 4-6 halmazfaiujá
ból összeálló zeg-zugos kör-település utcáiból. Egyelőre ez egy
sik-vetület, egy grafikai megközelítés.
Először is van itt. a szarvasmarha .után" (clótt) egy .szkítaszarvas", amely azért az, mert a legjellemzőbb testi karaktere,
a mozdulata a hasa alá húzott (.megroggyanó") négy lábé
igencsak rokonitja hazai leleteinkkel.
(Egyébként mindig a nyilak irányából kell az állatokat szemre
vételezni!)
Feltűnő a szarvakkal rendelkező állatok (marhák, szarvasok,
unícomis) később igen nagy sereglete, melyből csak ízelítőt
tudunk most bemutatni.
Ez is a sámánizmus jelenlétére, a város, mint kozmosz - modell
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kibontásának irányába tereli gondolatainkat (lásd a szarvasok
ról bővebben Pap Gábor: Csak tiszta forrásból című munkájá
nak gondolatmenetét!)

a fó utca/ törzse is, tetején a lombozattal, a Nap glóriával, a
templom környezetének kis utcácskáival
Kozmikus alapképlet: a Tejút-fájánál él óriási szarvasunk, mely
fiat szül odvából..., de Inkább nézzétek meg a Fehérlófia című
rajzfilmet Jankovics Marcelltóll

41. A tejúton Jutó szarvas, a szkita szarvas: Auriga • Perseus Cassiopeia hármasa

41 .
A .Csodaszarvas' a csillagos égen, a tejúton .futva*, ahogyan
Jankovics Marcell a Cossiopcia. a Perseus és az Auriga csillag
képekből mestericq clcnkbe tette: a tápiószentmártoni szkita
pajzsdisz alapján készített rajz.

43. Szibériai Lemez: Népkorong szarvassal és Jávái /Kb. Kr. e. 1
évezred/

43.
Az i.e. első évezred tájékáról való Napkorong szarvas-szerú
állatfigurával. Nappal és egy utcahálózatra is emlékeztető
indával, fával, mely az állat testéből nő ki.
Kuhadisz lehetett, néhány centiméter nagyságú és a világ
alapkcpleteinck legfontosabbikáról beszel ékesen /egesen,
egészen/: szarvas, fa - út - szarv és Nap /csillag/ hármasa a
Csodaszarvas .témájának" egyik, kozmikus feloldása /v.ö. Pap
Gábor már idézett könyvével!

42.
Szarvasoknál maradva: a városszerkezet is szolgál egy igen
hatalmassal /kb. 1,5 km hosszú/, mely szinten .megroggyanó'
és talán már nem is meglepő, hogy a Fehérlófia meséinkben
szereplő, anyja testéből tejet szopó leendő hősünk is a megfelelő
testtájékon túnik fel.
Az állat /ős/ címere, a koronája, fej-éke /fej-égc. ege/ is
lenyúgözó és figyelemreméltó a testén áthaladó óriási fa /Tejút,
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44. Tehén, bálna, unikomis és egy újabb szarvas

44.
Mint már említettem, állatok végtelen sora bomlik ki könnyedén
a látszatra zavaros útvonal-hálóból. Egy szarvasmarha, egy
szarvas, egy unikomisra emlékeztető lény, meg az Alföld
közepén éló bálna /?/
többek között.
Az igazi, mert fontos kérdés persze nem az, hogy ezeket el lehete hinni, fogadni, hanem az, hogy hogyan viszonyulnak egymás
hoz, miként állhatnak össze, hogyan .szolgálják" egymást, mi
módon szcrvülnek egy rendszer nélkülözhetetlen elemeiként
Egész-szé, mi köztük a rendező-elv, mi a hierarchia alapja,
építőkővel és teteje, miféle kohézió ragasztja ókét össze?

45.

47.

Ne feledd: a .gyermekjáték", ami természetes úton jött létre azaz
természetes anyagból gyermekkéz és fej által konstruálódik:
mikro-kozmosz, tehát benne van .minden" a világból!

A Napos és Holdas /jobb- és baloldal/ cvenki sámándob .szcldiszén" madarak népes serege tűnik fel. beszélve egy égi utazás
lehetséges voltával.
ATejutat néhány szibériai nép .Madarak útjának" is nevezi, ami
pl. a Hattyú - Cygnus Köröszt és a Sas-Aquila csillagképek is
megtalálhatók.
A sámándobok szegélyei /városfal köre!/, mint a Tejút teljes
körének /Északi és déli félteke összessége/ olvasata a 19-es
rajnál már megemlített.

46.
A nagyméretű városkapuk környéki hosszú teresedések
/piacok-helyci!/ és utcák madárra, repülő lényre, .test szárny"
alakzatra emlékeztetnek, melyek fejei a városkapuk domború
öblei.
Jelzik a várost elhagyók legfőbb útirányait, a kapukon túli
nyitottság /szabadság/ alapélményét, s teszik mindezt anélkül,
hogy valamiféle börtönként fognánk fel a várost.
Nem!
A város a benne lakóknak elsősorban óvás. biztonság, védelem,
keritettseg. sziget. A belőle menekülőknek pedig börtön, fogház,
háló.

48. Glóriás lény és madaras bot

48.
A madaraknál maradva: egy Nap-glóriás. kezeit .mérlegallás
bán" tartó, madaras botot /.vezérpalca"/ tartó ember - sámán isten feltűnése további jó ráhangolódás az archaikus városkép
további megértéséhez /v.ö.: világfa tetején lélek-jelképpel/.
/A glória sugarai az .avar-gyűrű" koncentrikus köreiből, a fej a
monostor feltételezett helyéről, törzse, kezei és a madaras bot
az utcák rajzolatából áll elő./
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50.
Ez a legváratlanabb leghihetetlenebb módon felbukkant ábra,
mert a város nyugati /.bal"/ oldalán lévó párhuzamos utcák
rajzolatát /lényegében hét van belőlük/ sokáig lényegtelennek
tartottam, hiszen ezek jóval későbbi betelepülésekkor nyiltak
meg a város keleti részén /.jobb oldal"/ lévőkhöz képest
A megtalált rajz viszont minden elképzelésemet felülmúlta. Ez
egy sárkányfejú /?/ ladikra hasonlít leginkább. Az egész csónak
egy élőlény teste, melynek bordái /evezőlapátok?/ a fentcmlített
párhuzamos utcák, farka spirálalakban tekeródzik a tizenötével
háborúban /1591 -1606/ betelepült utcáiban, míg íratlan nagy
és roppant rémisztő feje a Szent Mihály falvában található.
Utóbbi névadónak az ősszel, az elmúlással, a halállal, az
ítélettel, a túlvilággal való kapcsolata közismert. így itt sárkányfej ilyen megjelenési formája nem is nagyon meglepő!

49. Sziklarajz Lascaux-ból: „Kút jelenet'

H - X - U W ii-

49 .

51. Szibériai sziklaiqjzok
A Lascaux-1 barlang legmélyének festménye, amely egy. a
vezérpálcát /madaras-bot/ is elegendő sámánt ábrázol, mielőtt
elhagyná az evilágot /Zolnay Vilmos fejtegetései alapján/.
A halálhoz kapcsolódik az a tény is. hogy a város árkán kívüli
csak keleten, dombok között telepítettek temetőt. Kelet a Nap
felkelte. a Nap támadat /feltámadás/ iránya, mely így is
indokolja idehelyezését /v.ö. pl. Jeruzsálem keleti, városfalon
kívüli temetőivel, melyek olyan elgondolásból jöttek léte, hogy
az Utolsó ítélet napján, a feltámadás örömében ezek a sírok
fognak majd leghamarabb

51 .
Szibériai szlklavésetek ladikokról, melyek mítoszaiban elenged
hetetlen a túlvilági hajóút és révészének fogalma.
A hajóknak bordázata, legényésége /utcák/ és sárkánylény-feje
1s van. Az ős-kultúrák tehát már .használták" ezt a kép-jelet.

52 - 5 3 .
Merre van /volt-e egyáltalán?/ Debrecennek a vára? Milyen
lehetett? E kérdés/ek/ igen régi keletű/ck/, választ a mai napig
sem adtak még rájuk, mert eddig egyetlenegy darab tégláról,
kőről, fáról. stb. nem sikerült azt bebizonyítani, hogy a .várból"
származnak.
Mert! van várt, de másmilyen, mint amilyent ma is keresnek,
kutatnak /ez utóbbit erősen gátolja a relatíve magas talajvíz szint a Vár- cs csapó utca. Kossuth- és Calvin tér altal határolt
tömbön belül/.
Mert nem megerősített házat, kastélyt, kúriát ill. nyomát
találnak /majd/, ha találnak, nem egy kis. elkülönülő részen e
területnek lesz értékes bizonyíték, lelet, hanem egészen mást
kell /érdemes/ várnak, egészen mást fogunk lelni!
Szerintem.
Ez itt most elsősorban /és egyenlőre/ elvi kérdés, azért is, mert
gyakorlatilag meg nincs .eredmény".
Semmi fal. semmi megerősített kerítés, vastag épületfalak, stb.
nincs ugyanis.
Egészen más /fajta/ .várunk" viszont van!
Két paramétert vettem fontosnak:
a) A Vár-utca környékén biztosan kell lennie valahol egy .vár"
nak. ilyen utcanevet a semmire nem adtak sem régen, sem ma.
És persze akárhol sem lehet ilyen nevet adni!
b) Az említett tömb délnyugati részén /a mai TOTÓ-LOTTO-zó
előtt/ volt sokáig egy furcsa alaprajzú kiszógcllés. Volt. mikor
itt pl. vám-ház állott, ne feleldjük: a téren hosszantartó orszá
gos vásárokat tartottak (pl. 1882-cs térképen)!
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Ez a kiszögcllés - határozottan merjük kimondani! - egy bástya!
aLaprajzához hasonlít, a tömb egésze így .vár" értelmet nyer
/nem a hagyományos értelemben!/.
Mikor lehetett ez így /így volt-c pontosan?/, az már gyakorlati
/várostörténeti, régészeti/ része a dolognak. De elveiben /az
Egész ből a Rósz felé haladva, azokat kibontva fokozatosan/ ezt
kell átgondolni: egy lakótömb teljes egésze alaprajzában és
telkeinek rendjében /egy láthatatlan központot körülkerítve!/
erősen buzdít bennünket egy nem túl nagy méretű védelmi
rendszer meglétének feltételezéséhez.

Kérdés: hogyan lehet az. hogy a főutcából, mint É-D-i város tengelytói keletre /jobbra fekszik ez a régi utca. pádig Cegléd
nyugatra /balra/ van a várostól.
Válasz, a feloldás: nyugatra néz ez az utca, mert akkor még.
mikor nevét kapta, nem volt lakott a város nyugaü oldala, s a
keleti részektől /Dcbrcccn-falva/ a lakatlan, lentebb elhelyezke
dő területek irányába, messze, Cegléd fele vezetett.
Szerintem a lakótömb alaprajzában árulkodó: egy, e térképnél
/1771/ jóval régebbi történelem nyomát viseli magán, egy
későbbi, rátelepült kor meghagyta a teljes alaprajzot. így mentve
át a történelem változásain egy valamikori idő üzenetét.
S végül egy kérdés: mi lehetett a lakótömb közepén, amit
érdemes lehetett védeni, titkolni? Egy tiszta vizű mély kút. vagy
egy épület, melynek nincs feltüntetve a nyoma, vagy maga az
értékes üres terület, mely lehet akár rét. legelő kiserdő,
szőlőkért vagy éppen vízállás, tó?
De lehet ez a terület maga a vár megmaradt alaprajza? /Mégis
csak meg kellene jobban vallatni azt a XVII. sz-i olasz metszetet
a feltételezett várkastélyról és erődről!/

A telkek, s a rajtuk álló házak meglepő telek-köre egy közös,
hátsó belső udvart vonalkázott rész titkol, takar. ér. véd. Ki
emelt helyen álló kiszögcllése pedig a központi térre néz és tart
ja szemmel az előtte történteket /ez nem csak vásárokra lehet
érvényes!/. Ne feledjük: c .bástyából /lakótorony/ annak idején
igen messze lehetett látni, mert Innen már a városon túli terü
letek /nyugat és dél! „kezdődtek", mert ez volt a város széle!
Ez nagyon fontos tény. mert hajlamosak vagyunk azt hinni:
ami a városban van, az mindig is benne volt!

54 - 5 5 .
A nagy templom /.a Nap"/, mint központ - középpont .másik
oldalán" /centrális tükrözés/ lényegében ugyanazt a kérdést
lehet - kell feltenni, mint az előbb, hisszen egy minden oldalról
zárt terület, mely sok telek kör-szerű egymás mellettiségéból áll
elő, egy tavat /.Pap-tava"/ vesz kőről. De nem egy .normális",
tehát valamiféle am orf alaprajzú tavat, hanem egy majdnem
négyzet, tehát szabályos! alakút, ami arra enged következtetni:
c tó valamikor mesterséges úton volt rendezve, alakítva ilyenné.
Északkeleti része lehetett legelőször település magva.
Itt állt a múlt században a debreceni Füvcszkert. ma Déry tér
és a Múzeum található c mély területen.
(E tradicionális helyen állt a Pártház is nemrég....tudták, hol
van a múlt. rátelepedtek, uralták, eltussolták.)

56 .
53. A . Vár" II.
Ilyen módon lehet .megfejteni" pl. a Cegléd (Kossuth) utca régi
rejtélyét.

A mai központ, a mlegbelsö kör működése" a várossá válás
/XIV XV. sz./ környékén:
a) Központ, egyben közép pont is: templom, vizes árokkal és
fallal körülvéve. Itt szól az Ige, ez a lclkckrc való direkt hatás
színtere /szószék és oltár kettőse/: az Anya - szent - egy - ház.
az Origó.
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55. A Pap-tava II.

56.

A .legbelső kör" kitüntcltjci: a belső kereszt középpontja és
négy, a körrel való metszéspontja /lásd a 17. rajzot!/ rajta
tekeredó kígyóként a vízelvezető árkot /a templomot körülfoly
jál/. Kereszt a kígyóval: alap-jel, mégha várostérképekről eddig
nem Is volt ismerős.
Eh ez már csak .ráadásként" járul egy öt-szárú svasztika,
forró kereszt, ami a városközpontban összetalálkozó Öt út. utca
nyomvonalán halad, melyek nagy-kapuk irányából érkeznek
ide.
Mind a mai napig a Nagytemplom és az előtte lévő tér a város
szinte kikerülhetetlen pontja /ma már elsősorban csak fizikai
értelemben/, ebbe az örvénypontba szinte mindenki beleszédül,
aki közeledik.
/Tudni kell róla még feltétlenül, hogy környezetéhez képest is
mélyen! van c terület, a templomban sokszor - annak idején feljött a talajvíz.../

A hagyományos központ

b) Éltől ászukra a szellemi utánpótlás /hát-tér/ épületei: a
papiak cs domonkos kolostor, zárda, a Református Kollégium
őse, a . tudomány' épülete.
c) A templomtól délre nyilt, hatalmas tér: országos piacok
közismert tere. A letáborozás. a sátorverés, a kereskedelem, a
pénzforgalom, az árú- és információcsere az ismerkedés /barát
- ellenség/ színhelye. Fórum: a szükségletek cseréjének
lebonyolítója.
d) A tér keleti oldalán a .vár" tömbje, a .bástya" szemei, vagyis
n jlzika i ■katonai védelem biztosítékai.
e) Végül a templom és a tér nyugaü részén egy védett tó, egy
belső lét-biztosíték /víz. hal. stb./
0 Az öt felsorolt elem között, mindet összekötve vizesárok
kanyarog, mint egy kígyó, s veszi magához a természetes- és
szennyvizet. A templomteret körülöleli, s a tóba ömlik, hogy
majd onnan nyugatra, a várostól kb. 2,5 km-re tévő Tócóba
ömöljön.
/A rajzon feketével jelölt rész az európai kereskedelmi út
valószínűsíthető középkori debreceni részét jelzi./

58. összegzés

58 - 59 .
Kísérlet rövid szintézisre:
Él/ó-lény 1/ a város, a két térkép erről beszél. Folyamatos és
természetes a metamorfózisa minden teleknek, épületnek, utcá
nak.
Van! központ/!/, szervező ereje, szellemisége /lásd az ismeret
len debreceni történelem eseményeit/: egy .keresztes ember",
akinek arca és szíve /motoija/ van. köldöke, gerince, bordái,
imádkozó kezei, melyből madarak szállnak /f/elfelé..., lábai.
Krisztusi, fónixes város, cimcrcbcn a bárány, testében a szar
vasok, az unicomis, no meg az Áprisz-bikára hasonlító magyar
szürke. Talán nem is meglepő, hogy a központi szálloda neve:
Aranybika, a Nagy/arany/templom mellet. Mi más is lehetne?
Ezek mind-mind íratlan történelmünk nyomai: egymásra/ba
íródó jelek /állatok, szimbólumok/, egy soknemzedéknyi idő
szavai, mondatai, üzenetei. Volt a városnak Fehér ló szállója
is...
/írásunk célja - most - nem az üzenet elolvasása volt. hanem a
figyelmeztetés: van üzenet!, tessék elolvasni, értelmezni,
/fel/használni, mert az újabb rétegek szeretnének az .alattuk"
levőkről tudni, s íródni rájuk, mint új levél az ághoz, új ág a
törzshöz, új fa a2 erdóhö2.../ ültetnek ma még fát az emberek
Magyarországon?

60. Debrecen dobjának külső része

59. Szibériai bronzlemez

60.
Debrecen .dobjának" külső rajza, rövid su mm ázat: a gyermeket
/emberi/ szoptató nagy szarvas testén .lovagló" /v.ö: Jankovics
Marcell Fehérló-jával. amely szarvas és ló isi sámson, kezeiben
nyíl /dobverő/ és tükör /dob/, utóbbiban feltűnik a bika feje
és testének egy jelentős része is.
/.Arany Bika": a hortobányi bika szarvai között feltűnik a
ragyogó Nap, így .születik" a bika isten./
A múltban a sámán és a szarvas testének találkozásában volt
a .fehér Ló" szálloda /szarvas, s ló múltúnkban erős kapoccsal
összefügg!/

61.
Szarvas, hajó és dobját verő sámán rajzolata Szibériából.

61. A nouoromanovói szikla rajza

62.
Coda: Debrecen városának szakrális helyei, nevezetes és fontos
épületei, belső arányai, szerkezete a Naprendszer arányainak és
tulajdonságainak tükrében, vagyis a Naprendszer arányai a
debreceni térképre vetítve/ dr. Kiss Sándor fizikus számításait
figyelembe véve/.
Kiindulási arány: a Nagy és Kístemplom távolsága legyen a Nap
és a Hold távolságával azonos. A többi bolygó pályaíve ehhez
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62 Debrecen és a Naprendszer
mcrten rajzolódik meg. A Jupiter és a távolabbi bolygók
útvonalai a várostesten kívül esnek, ezek a területek ma már
lakottak.
Most pedig ve®rük Pixelembe az asztrológia hagyományos
bolygókaraktereit /lásd Baktay Ervin: Csillagfejtés e. könyvéti/,
állítsuk ezeket párba a pályagörbék által érintett épületekkel cs
azok alapvető tulajdonságaival!
1. Nap: a nagy-templom a város arany-metszéspontjában, ma
sárga színű, méltóságteljes épület, a város kéttornyú jel
képe /A/.
Színtere a szétáradó erőknek, az aktivitásának, a teremtésnek,
irányításnak, a hatalomnak, stb.
Ez a város feje, agya, szellemisége évszázadok óta.
Történelmi szerepe /reformáció, trónfosztás, stb./ közismert.
Nem véletlen, hogy belóle kerszt indul cl .felfelé" /észak irány/.
Hozzátartozik még a parókiák /B/ közeli házai és a piac
/vásárok-vasámapok/ egy része /D/ is.
Tüzes, Napos, meleg, férfias jellegét a közötte húzódó fal cs árok
/benne víz/ kiegészíti /nóicsscg: keritettseg, védelem és
nedvesség/ Egésszé /yin-yang elv/.
2. Hold. a kis-templom a város körök-partján, ma feh ér szinü
épülete /I/. A város kettes-számú jelképe, a kisebbik, a kevésbé
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ismert, a nagy kiegészítője, páija, az cgytomyú /Csonka!/.
Nagyjából eddig tartott a piacok területe.
3. Merkúr: a várostest, legbelső, a piactér /D/ és a vám-ház, a
.vár" /E/. a domonkos kolostor /Református Kollégium/
épülete /F/ mellett a tó és a mai Aranybika szálloda / /, a
Nagyposta /P/ és a bankok /b/.
Ez a bolygó igen tevékeny, sokoldalú, aktív, mozgékony. A
kapcsolatok, az érintkezések, a fogalom, az összeköttetések, a
közlekedés, a kereskedelem, az üzleti élet, stb. .felelőse’’,
irányítója.
4. Vénusz: a Mindenszentek kápolnája /H/ és a ferencesek
zárdájának /G/ épületei a város szív /mcll/-pontján /geomet
riai középpont/.
Tulajdonságai közül a minden-hez és a minden-kihez való
vonzalom, a szeretet, a szépség, az életkedv, az együttérzés és
a segíteni akarás készsége, az önzetlenség, az odaadás és az
áldozatvállalás a legfontosabbak.
5. Végezetül a Mars: a várostesten belüli legkülső, legnagyobb
ívű kör gyűrűje /van bolygó, melynek .csak" köríve van. és van
olyan, melynek a maximum és minimum távolságai a Naptól,
mint .gyűrűje”, pl. a Marsnak és a Merkúrnak is/, az .avar

gyűrű" szele, Debrecen, Szent László és Szent Mihály falvak
területe.
A gyűrű más részel nem túl Jelentősek a mai tudásunk alapján
a város életében.
A tettre- és harcra készség, a küzdenivágyás. a harciasság
mellett az általánosan vett életkedv /eró, engergia/, az életre
valóság. a célratöró lenfülct szavakat kell kiemeljük itt, hogy
megérthessük, hogyan van az. hogy Debrecen egy mélyen fekvó
/!/ .lyukban’ létrejöhetett, s ma is él. mozog, mint ahogy azt a
neve is kívánja neki.
6. A további bolygók a Nagy-Debrecen ill. a megye térképére
való átrajzolása folyamatban.... most már csak egy kérdés
maradt: felhasználhatóak-e e2ek a karakteijegyek utólagos
.visszakeresésekhez"
Például: a Mars .gyűrűje" az _avar-gyűrút" érinti /többek kö
zött/. Lehet-e ebből konkrét védelmi rendszerre következtetni?
Lehet, hogy azért nem találták meg eddig a debreceni várat,
mert nem is jó helyen keresték?

mai önmagunknak?
3. Miben jelölhető meg az állatalakzatú utcahálózat létrejötté
nek valószínűsíthető oka, értelme és célja?
4. Hogyan .használták" ezt fel annakidején bármilyen emberi
/kozmikus/ célra, milyen feladat alapelveí ezek?
5. Van-e 1991-ben ezen utcáknak üzenete a ma Debrecenének
és mi az?
6. Voltak-e a debreceni kapuk-ajtók, esetleg a főbb utcák is
tájolva?
7. Mitól-miért változik meg alapvetően, szakad meg egy szerves
fejlődési lánc. mitől-miért hangolódik le egy hajdanvolt harmo
nikus település, vagyis lehet-e a kört négyszögcsitcni?
8. Milyen erők hatnak ma a város fejlődésére?
9. Mennyi időre szól/t/ vajon városunk névadása?
10. Mi a két térkép legjobb üzenete a mának, tudjuk-e haszno
sítani majd felismeréseinket?
11. Muszáj megépíteni a .Nyugati tehermentesítő utat" ezek
ismeretében?
12. Mikor lesz már végre a történelmi belváros teljes területe
100%-osan védve /utcahálózata, telekosztások rendje, házfalak
még meglévő arányai, harmóniája, stb./?

RÖVID SUMMÁ2AT:
Néhány taktus erejéig doboltunk a dobunkon. Kifcszitcttük
előbb bőrét a tűz fölött és repültünk parazsai evő táltosunkon
csillagtól csillagig, gondolatról gondolatra, utcáról, utcára,
épületről épületre. Seholscm táboroztunk túl sokáig, éppen
ezért több helyszínt be tudtunk járni.
Egyszer talán újra végigjárjuk mindegyiküket, s időzünk majd
rajtuk hosszan, terepszemlét tartva rajtuk.
Teljes körré összenövő falvak, több magú /központú/ ideális
és feltűnően nagymennyiségű várostest, mely tágabb környezete
és a saját maga által feltett kérdésekre, az állandó változásokra
azonnal és érzékenyen reagáló /pl. külső szorongat tatások,
sarcolások, belső tüzek, lét számnövekedés, stb./, ezért töltheti
be mind a mai napig azt a mágikus névadásból íakadó felada
tot. mely életre és mozgásra buzdította, s melyet beváltott.
A röviden szemügyre vett térképek rajzolata világ-kép értékű
/a város közelében van .Látókép", ma már csak egy út menti
csárdával büszkélkedő terület. Innen lehet ma is először
rápillantani a nyugati irányból érkezőknek a városra. Debrecen
ugyanis nemcsak sikon, de mélyedésben - Tócó völgye - is
fekszik, ami ma a levegószennyezódés miatt egyértelműen
hátrány, régen c rejtettség miatt védelem, előny lehetett/,
kozmosz-modell diagramja, a világ emberléptékű és arányú
képét önmagán viselő, így kötve össze a lentit a fentivel, a földet
az égivcl. A város .mintája" ugyanis mindig a kozmosz, az égi
modell. Rajza meditáció színrere /mégha erre csak most
kezdünk is egy kissé ráhangolódni/, egy mandala. egy régi kor
világképét hordozó lenyomat. Sámándob.
Mai ember logikus feltevése: ki és hogyan .használhatta’ ezt a
gigantikus tér-képet? Ki és hogyan .meditált" rajta, vele?
Ki és mikor dobolt rajta, ki és mi módon gyógyított vele?
Ki ismerte, tudta, hogy .ilyesmire’ is jó ez?
Csak a madarak, az égick a csillagok és az Isten?
Vagy netán volt olyan .működése" is a városnak, mely többekre
alapozott, netán a város történetéből kiolvashatóan hétköznapi
szinten is ismert lehetett? Kik voltak a debreceni sámánok?
Most ne kész válaszokat várjunk, nincs itt most ennek az
ideje. Ma a célirányzott kérdéseket, esetleg utópisztikusnak
tűnő ötleteket kell feltenni és .mcgvallatni" azokat, mert csak
gazdagodhatunk általuk!
Előttünk tehát a két debreceni térkép, rajta a város titkai,
szükségünk van üzenetének megfejtésére, mert civilizációnk
ugyan van, de múltunk gerjesztett homályba vész...
Végezetül álljanak itt válaszolásra méltó /elsősorban szá
munkra fontos kérdések Debrecen fantasztikus realitásáról:
1. Mire érzett rá a 70 es évek végén megjelent könyvében
Granasztói Pál /!/. am ikora várossal kapcsolatban a .hasonlithatatlan" szót említette és mire, mikor Debrecen .keleti izé"-t?
Utóbbihoz elég legyen most felemlíteni a mézeskalácsot, szúrt,
a subát, a miskakancsót. a pulykakakast, a pulit, a komondort,
a ratcát és a szürke marhát, vagy éppen Csontváry Kosztka
Tivadar híres festményét a .Vihar a Nagy Hortobágyon"-t. mint
debreceni-hortobágyi jellegzetességeket.
2. Mi és milyen az a titokzatos .erő", amely élteti és mozgatja
városunkat századok óta ill. mennyiben kiismcrhctó/tctlcn az

A kérdéseket minden debreceni folytathatja, Debrecen mitikus
láthatatlan történetét érdemes volna átgondolni és megírását,
közlését megindítani!
Buka László /1957/ Matematika-rajz szakos tanár a DebrecenVénkerti általános iskolában
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BUKA LÁSZLÓ
AZ Y-ALAKÚ ÚTELÁGAZÁSOK
1*
Az Ég (a .fent") törvényei szakadatlanul vetülnek, képezódnek
le földi közegünkbe: makromindenség és mikrokozmosz így
hangolódik egymásra. A Föld (a .lent") törvényei odafent is
felismerhetókké válnak egyre inkább. (Fura paradoxon: a Világ
egyetem kinyílása az Ég bedeszkázásával járt együtt. Közel egy
fehér lepel lehullása? Apokalipszisünk.)
Kölcsönösen egyértelmű ez a hozzárendelés, .oda. s vissza"
alapon, mert Egy a Törvény lent, s fent egyaránt.
Mindkét szinten (van különbség!) megnevezódik (szóval. Igével
való teremtés), életre kel, materializálódik ugyanaz, de más
képpen. Más szint, más létszféra. Más minőség, más megjelené
si forma: hasonlít hatóan más, de analógiáiban ugyanaz.

3.
A Tejút Nyilas csillagképe irányában elágazás, kettős út és odú,
nyilas, barlang, sziget, domb, vulva. befogadó meleg anyai ól
formája látható. Virtuális .lyuk".
Egész környezetének antropomorf alakja (mikrokozmoszunk
ban: törzsünk és lábaink kapcsolódása; a nők .kétágúak" mondják sokfelé), ezen belül pedig említett nóisége vitán Jelűit
a Tejút két sávja, s közte a .hiányban" a Cygnus (Hattyú, v.ö.:
Lédával való kapcsolatát, melynek Heléna lett a gyömülcse)
csillagkép fényességei, mint egy kereszt alakú ember alapformá
ja. Egy másik mondaváltozatban a görögök Nemezisze, a
megtorlás, a büntetés, a sors és a szerencse istennője, aki maga
a Tejút-istennője is. Zeusszal nemzi az ikreket (a nyilassal
.szemközti’ csillagkép!). A hatalmas isten hattyúalakban
közösült az akkor libaalakú istennővel. Kettejük nászának
.tanúja" egy almafaág volt, melyet szintén Tejút-jelképnek
tartanak.
Végezetül pedig ide. ebbe a szűk hasadékba .lóg és hatol be" a
Kígyó Farka (Scrpcns Cauda) is mintegy aláhúzva, kiemelve a
nemzés, a megtermékenyítés égi szféráját, hiszen ebben az
irányban keresendő a Tejút forgó, életet generáló középpontja,
magja. Az Élet origója (a nói Vénusz domb, s környezete).
4.
Népmeséink csodahelyeinek egyike is itt van: válaszútak kezde
te. döntések helyszíne ez. .Középen", egy kissé kiemelkedő dóm
bon áll a világ jósfája, beleszúrva az élet és halál (tej-vér) jelzője,
a kés. mégpedig az ikertestvéreké (pl. Vízi Péter és Vízi Pál). Itt
megállni, megpihenni nem lehet választani dönteni kell. s ki-ki
indul a saját sorsa felé, a saját útján tovább. Ebbe a szúk égi
odú-hasadékba szorul bele Kaponyányi Monyók szakáll-crcjc,
de benne születik meg Fehérlójia is, kinek anyja maga a Tejút odvas Ja ■kanca lika - totem szarvasa. Egy másik mesénk .tcjkút" fogalma is valószínűleg erre az égi vidékre mutat rá.
5.
Az égi elágazás öble kiemelkedően más környezetéhez képest:
kerített, zárt szent teret képez, formáz.
Mítoszaink, meséink, regósénekeink, balladáink fontos, az Égi
Atyával, az Őssel (totem), öregapóval, koldussal, vándoremberrel kapcsolatos területe ez. Istenek, királyok, vadászok, vezérek,
/h/ósök vidéke, melyet lóval, nyíllal-íjjal, karddal, puskával
járnak be (pl. Szt- Imre vadászata).
A csendesen a háttérből sugárzó, irányító, teremtó erő lakhelye
errefelé van (súrú, sötét erdő mélye). Itt lehet szarvas-angyalt
bccscrkészni-révülni. s új hazát lelni, új kápolnát emelni, lelket
felfrissíteni.
A jö vő letéteményese ez a szakrális égi hely, ezért függ minden
nel össze, mi rejtély, titok, embert próbáló nehéz feladat.
6.

2.
A Tejüt csillag-ive: iker (bika) és nyilas (skorpió) tengelyében.
Világtengely ez. világoszlop, égi fény-abroncs. De a világ fája is
(a skorpió időszaka a faültetések és a rituális fadöntéssel
kezdódó favásások ideje, mert a régi ember csak szunnyadó fát
vágott ki...), út, folyó agancs (ágas-bogas), híd. Elnevezései a
Magyar Hagyományból: Cigányok-, Ég-. Hadak-. Isten-, Jézus ,
Lelkek , Ország-, Részögembcr-. Szt. Mihály-, Szalmás-,
Szalmahullajtó-. Szalmalopó-. Tündér-üt/ja/; Fejér , Csörszárok!: Istenbarázdája, Hajnalszakadék. Éjjeli kegyelet. Fejérköz,
Kerekudvar. Mönnyég. Ötevén. Szépasszony vászna, de gyanít
hatóan még: Harmatlegelö, Istenpalástja. Istcnszérüjc. Menny
ország-ablaka, Mennyországhatára. Oriástengere, Óriás- és
Tatárok gázlója, Úristen vetése, stb.
Végeláthatatlan analóg-sori
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Néhány használati tárgyunk a Régiségből, melynek alakja Y-l
form áz (utána jelződik a két .oldal" által közrefogott harmadik,
a -nagy semmi", a hiány, amely magának az eszköznek az
értelmét, a feladatát mondja cl), Tejút-modell lényegében:
lóporszaru - svasztika. csillag, rozetta;
gémeskút /kút ágas - az életet adó víz. ill. a mozgó férfias .gém":
látója - a távol (tér. Idő) kutatása, vallatása (a Bihar megyei
Konyár egyik legelőjén)
parittya - a célzott lény, tünemény, tárgy;
ni - cérna;
kovásztevója (.kenyéría") - a kenyértészta, azaz a felnövekvő
élet;
villák - az áthidalt tér (pl. trágyahordó, a földanya megterméke
nyítéséhez) :
ágasja a szelement tartja;
varázsvessző - víz, érc, kincs:
kemence szájának környezete - a tűz, a kenyérsülcs.
7,
Tokaj. Szolnok, Szeged. Győr. Komárom. Bclgrád Jolyók
találkozásánál Duda és Pest. Párizs lakossága Jolyók szigeteinél
települt meg (Margit, Cité), de a Csallóköz, a Szentendrei-sziget
is Jelentős településeink kialakulásában.
A Debrecen közeli Zclcmér és a távoli Jeruzsálem is három
patak (völgy) összefolyásánál lelhető meg.
Az üt (árok. völgy, patak, folyó) - elágazások vonzzák, .szeretik"
a mást, a fontosat, a kiemelkedőt, a szentet megölelni, körbe

simogatni, védeni.
Városon és falun egyaránt legfőképpen szilvamag (mandula,
mandorla) alakú .szigeteken* építik fel templomaikat, kápolnái
kát, fontos épületeiket, két .oldalán’ széles és keskeny (zsák)
utcákkal körbevéve az emberek.
A templomon kereszt (az égi megfelelőjénél a Cygnus, Hattyú),
a magyar hagyományban: köröszt, zászlótartó, vezér, had- és
nászvezetó. háromhadnagy, vplcgény, vőfély, pártahúggya,
sereghajtó, stb., mind-mind Jézusra, a vezetőre, az élenjáróra,
az ékességre utal. A .keresztény csillagképek" sorában a _Szt.
Heléna a kereszttel" nevet kapta ez az alakzat 1661-ben.
Heléna. Ilona, Tündérszép..., a közeli elágazásban van a
.Tündérek fordulója", az Anyaszentegyház.
Anya, mert nó, asszony, szülő, mert táplál, nevel-nővel, mert
örök biztonság kicsinek (gyermek), s nagynak (férfi), mert Mária,
a Nap-Jézus háza, vagyis a fehér Hold!
Szent, mert tiszta, fehér, mert szűz (hó és tej).
Egy, mert Isten lakik benne, mert középpontja környezetének.
Ház. mert meleg, mert otthon, mert vedelem (kerítés, fal), mert
befogad, mert haza.
9.
Legvégül magam elé idézem a nagyszülői házat a bihari Konyárból: a falu központja, ami a falu szélén /!/ van. azaz a templom
felől jőve a széles, poros utcán egy alig-dombnyi emelkedő előtt
kettéválik az út a gólyafészkes villanypózna tóvében.. Az Yalakzat egyik szára-lába balra lejt, s neki a falu evegeben lévő
mezeje felé, ahol libák, rucák cs disznók találtak maguknak
napi boldogságot, hiszen a .Búzás-tó" is itt volt.
Másik lába-szára, a jobboldali, melyet hivnak ma is Csillagvárosnak (!), a temető és a szólóskertek felé tereli az errejárót.
A közép maga a telek, a ház, az Élet, az elágazás. Koronája, őre,
szeme. Környezetének kitüntetettje, helyi szakralitás. A múltam
és szívem jelene. Hát a jővöm?
Tájolók:
Torockai-Wigand Ede: Öreg Csillagok *Régi Magyarság ' sorozat.
Műszaki Könyvkiadó. 1989.
Rudolf Drössler: Amikor a csillagok istenek toltak Kossuth.
1986.
Pap Gábor. Csak tiszta forrásból! Mandátum, 1990.
Jankovics Marcell: „Fehérlófia" c. népmeséből alkotott rajzfilm
Népmesékből: Vizi Péter és Vi7Á Pál A tejkút, Fehérlófia
Vámos Ferenc: Kozmosz a magyar mesében 1. kötet A térelkép
zelés lip. 1943.

Debrecen első képi ábrázolása a szűcs céh által 17Ő3. augusz
tus 7-én kiállított szabadulólevélen. Valószínűleg az 1770-es
évek végen készítette Endrédi József fametszó.

RÁCZ ZOLTÁN
A DEBRECENI HÍDFŐÁLLÁS
A szarmata sáncrcndszer (lásd további erről szóló cikkcinket a
30. oldaltól) lényegében demarkációs vonalként működött a
római birodalom északkeleti határán*. Hadászati jelentősége
csekélyebb lehetett, jóllehet ebből a szempontból is igen ésszerű
kialakítású és vonalvezetésű volt. A lehető legegyszerűbb
eszközökkel biztosította az elérhető legjobb védekezést: vizes
árok, ferdén kiálló karósor, emelkedő cs a tetejen kerítés állta
útját a betolakodónak. A sánc vonulatai nagyon ügyesen
kihasználták a természetes akadályokat, így az Eszak-Alföldön
az állandóan, vagy gyakran vízzel borított területeket. Az árok
sokszor ezek között feszült - nyilván így nyerte a fcltöltéschcz
szükséges vizet is - vagy két ló közötti szorost zárt le kereszt
ben. A barbár támadások széles sávban érték a birodalom
határát, melyet a római katonaság kis létszámával nem tudott
feltartóztatni. így arra kényszerült, hogy a régi módszer szerint
(a perifériák bennszülött törzseiből is toboroztak) az elhagyott
hagyott határmenti földekre telepített barbárokat kötelezze
szerződéssel a katonai szolgálatra. Ók ezt vállalták, hiszen így
részesülhettek a római civilizáció áldásaiból is. Ütközóállamok
jöttek létre a határ mentén2 - ismerős a módszer a XX. század
ból is. A rómaiaknak tehát a Duna vonalán húzódó limesen túl
az Alföldet is ellenőrizniük kellett őrjárataikkal egészen a távoli
őrállomásokig3. Szükségszerű volt ugyanis, hogy a limes
hídfőállásaihoz hasonlóan, a külső cródvonalon is létesítsenek
őrhelyeket.
A Duna felől Nyugatról Keletre haladó sánc a Tisza széles
árterén túljutva Délnek fordul, mintegy megismételve a Dunalímes vonalát. Közbcvetőlcg megjegyezhető, hogy ez az ismétlés,
a mennyiségi fölény erőltetése a minőségi előrelépés helyett
milyen jó l tükrözi egy hanyatló birodalom menthetetlen
pusztulását. A Délnek forduló erődvonal megfigyelése azonban
több tanulsággal is szolgál. Alapvetően végig: nyugati oldalán a
Hajdúhát szárazabb sávja, mely a Tiszántúlon még értékes
földje miatt is alkalmas volt a megtelepülésre, keleti oldalán
pedig a sok apró vízállással tarkított homokos Nyírség, mely
önmagában is nehezen járható vidék lehetett támadások esetén.
Ez a sáv biztosította a kapcsolatot a Felvidék és Erdély közöli
meg a középkorban is, s czl a szándékot az árok vonala is
megerősíti. A kettős sánc Várad irányába kinyílik. S ne feledjük,
hogy ez a töltés egyúttal híd is lehetett békeidőben, mely
hosszában szelte át a vizenyős területeket. A két sáncvonal a
két vége felől nézve pedig középtájon beszűkül. Haditechnikai
alakulatként vizsgálva hasonló ez a középkori várak szorosai
hoz, bár jóval szélesebb kiterjedéssel. Ahol a legszűkebb, ott
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támadható a beszorult ellenség, de ez egyúttal itt egy olyan
természeti terület, melyet hídnak is tekinthetünk a Nyírség és
a Hajdúhát árvizes területein át4. A határ békeidőben cs
támadás esetén egyaránt kiemelkedóen fontos terület: ennek
mentén kell az őrhelyeket, erődítéseket kiépíteni, de egyúttal
ezek biztosítják az átjárhatóságot is, amely a kereskedelem az
áru megállítás, a vásártartás, a vám lehetőségét is adja. Ez pedig
ott jöhet létre legelőször, ahol a táj cl tar tóképessége a legjobb.
Ugyanakkor itt lehet a katonaság is a legnagyobb létszámú. Az
előbb említett híd szerephez az is hozzájárul. ho©r itt a legszéle
sebb a Hajdúhát termékeny földjeivel. Ki is mondhatjuk végre,
hogy itt található Debrecen.

A szarmata sánc megmaradt részei Debrecen belterületén
(Garam Patay Soproni)
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Az Alföld északkeleti részének vizboritotta ésárvizjárta területei
a honfoglalás korában és a szarmata sáncok, Borsy Zoltán rajza
Tekintsünk most el a történeti kronológiától, attól, hogy a
várost illetően a XI. századnál clórébb nemigen merészkedtünk.
Folytassuk a gondolatsort azzal, hogy a hídhoz hídfőállás is
tartozik, melyet a rómaiak ellenőrizhettek. Lehetséges hát. hogy
Debrecent nem a táji jellegzetességek hozták létre (ez mindig is
sovány magyarázat volt) hanem az eddig elemzett hadászati
szempontok? Elképzelhető, hogy az erődrendszer hozta létre
azokat a településeket, amelyek most ott sorakoznak rajta? Ha
így van. akkor belátható, hogy a legfontosabb és legkedvezőbb
helyzetben lévó erősödött meg a legjobban és lett kétszázezres
nagyvárossá! Természetesen elképzelhető fordítva is: a sánc
szándékosan már meglevő települések mentén haladt el. A tyúk
és a tojás dilemmáját most mellőzhetjük, mert számunkra nem
ez a döntő kérdés, hanem az. hogy létezett-e már Debrecen őse
a IV. században?
Az bizonyos, hogy a szarmata sánc és a város ma egyszerre
létezik, jóllehet a város nemigen vesz róla tudomást. Ott van
pedig, bárki láthatja a Köztemető előtti parkerdőben. Majdnem
pontosan É-D-i irányban húz lefelé, befelé a városba5. Ponto
sabban elhúz mellette. Próbáljuk gondolatban megkeresni azt
a részt, amelyet az építkezések nyomtalanul eltüntettek! A
folytatás Keletről cppen a történelmi belváros (vagyis amit a
legkorábbi, 1750-es térképről ismerünk) keleti oldala mellett
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haladd. Debrecen rekonstruált domborzati tér kcpénft láthatjuk,
hogy a sánc dombok sora cs tavak sora között halad cl, a
dombok peremen. (Hadd figyelmeztessem itt a hegyvidéki és
városlakó olvasókat: a síkságon cgy 3-4 méter magas domboru
lat is hegynek látszik, s az is.) A tavak, a jó minőségű talajvíz
felé hagy nagyobb helyet az élet számára, s a -hegyeket" kívül
hagyja a hadászatnak. Ezek egyrészt kilátók, másrészt elrejtik
a várost, mert a kiesi házakat eltakarják. Ez a dombos rész
ugyanakkor a két sánc, a szoros belsejében található. így a
külső soron átjutó támadók megfigyelésére és visszatámadására
is használható. De hol van a hídfőállás?
Debrecen legősibb településmagját már régóta azon a magas
platón feltételezik, amely a dombok közül kinyúlik nyugati
irányban7. Valóban itt található az a zegzugos utcaszövcdék.
amelyekre Buka László kutatásai adnak megfejtést. A Csapó
utcai kapu belsó oldalán a tclckalakulatokból kirajzolódik egy
sugaras gyűrűs rendszernek a kétharmada. Hol a maradék?
Nem kell maradéknak lenni, hiszen ez a gyűrű úgy tapad a
kerítésen lévó kapura, mint egy erődítmény. Befele fejlődik, Y
elágazásokkal tart kifelé, s ezek a gyúrün túl. feltehetően
később, újra összeértek. Ezek az orsók így félrevezetők, mert
nem ezek a településmagok, hanem a gyúrú közepe, a Csapó
kanyar. A telekvonalakból kirajzolodik a Csapó utcának egy
egyenes folytatási iránya is a kapu felé, s így feltételezhető egy
eredetileg üres belső tér, mely elnyújtott téglalap formájú. A
.hídfőállás'* szerkezete gyanúsan hasonlít a római katonai
erődök és táborok NY-K irányú föúljára, bár a település a
mérnöki szögletességnél jóval szervesebbnek tűnik. Hagyjuk el
végül a történelmi belvárost övező kerítés egyenes vonalát, s
akkor a belül kígyózó utcák (benne a mai Kígyó utca) is az
egykori nagy kapuhoz hűzzák a tekintetet. Megjegyzendő, hogy
ugyanúgy kirajzolódik egy kapu lehetősége egy kicsit Délre, a
mai Vörös templom helyén is. Végezetül hadd utaljunk arra az
örökségre, mely ma már nem látható: a debreceni árokra, vagy
más elnevezéssel kerítésre, mely a várost körbefogva védte (vagy
csak a határát jelölte?). Árok és a töltésen kerítés. Mint a
szarmata sánc.

JEGYZETEK

Debrecen belvárosán áthaladó rétegvonalak cs a késő római
kori sáncrendszcr Soproni Sándor kutatásai alapján

1Visy Zsolt: A római limes Magyarországon (h.é.n.) 23.1.
3 Dixon, Philip: Britek, frankok, vikingek (h.é.n.) A múlt
születése sorozatban, 9.1.
Feltűnő, hogy az angol szerzó a téma leírásakor meg sem emliti
a szarmatákat, s az Alföldön előretolt erődrendszert.
5 Visy i.m. 23.1.
4 Debrecen története 1693-ig 1. szerk. Szendrey István Debre
cen, 1984. 22.1. (Borsy Zoltán)
5Garam - Patay - Soproni: Sarmatisches Wallsystcm im Karpatenbccken Régészeti füzetek Ser. II. No. 23. Magyar Nemzeti
Múzeum, 1983. A közlemény végigköveti a sánc nyomvonalát,
pontosan meghatározva a debreceni szakasz helyét is.
Sápi Lajos: Debrecen település- és épitéstörténete Debrecen.
1972, 4. rajz alapján
7 Sápi i.m. 10.1.
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MOLNÁR GÉZA
AZ ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS
A kárpát-medencei gazdasági-politikai
kontinuitás alapja. III. rész

Az alföldi hosszanti sáncok
A középkori vizimunkálatokra utaló Jelek tárgyalásakor
elsőként említettük az Alföld hosszanti sáncait, melyeket mi
főként Fekete Zsigmond kutatásai alapján az avarok gyórrendszcrcvel azonosítottunk. Első ránézésre úgy tűnik, mintha e
sáncok kiépítése az clózó fejezetben ismertetett fokrendszer
kialakításánál korábban történt volna. Ennek ellenére mi mégis
a fokok bemutatását helyeztük előtérbe. Ennek két igen
lényeges oka volt. Először is korántsem biztos, hogy az itt
felvetett időrend helyes, vagyis elképzelhető, hogy a fokrend
szert a hosszanti sáncok rendszerével egyidóben, vagy azt
megelőzően építették ki. Ezt a rendelkezésünkre álló adatok
alapján minden kétséget kizáróan eldönteni nem lehet. Sokkal
súlyosabb érv azonban az általunk választott sorrend mellett,
hogy a .györök" szerepe a fokrendszer ismerete nélkül nem ért
hető meg.
Az alföldi hosszanti sáncok kérdése gyakorlatilag a múlt
század közepén került az érdeklődés középpontjába. Abban az
időszakban több egymásnak ellentmondó elmélet született a
sáncok eredetéről és szerepéről. Közülük a két legjellemzőbb az
.avar ring’ , illetve a .római sánc" elmélet volt. Meg kell említe
nünk azonban, hogy olyan elképzelések is akadtak, melyek
szerint e sáncok régebbi keletűek. Hasonlóképpen alakult a
sáncok szerepének megítélése is. Itt több lehetőség merült fel:
az első. hogy e létesítmények utak lehettek, a második szerint
csak és kizárólag védmúvck voltak, a harmadik lehetőség pedig,
hogy a védelmi funkció mellett szerepet játszottak egy adott
terület vízrendezésében is. Ezen felül voltak akik csak .jól
látható határjelnek" tekintették e földműveket, vagy öntöző
múveket láttak bennük.
Az egymással szemben álló eredeteiképzelések közül először az
.avar ring" és a .római sánc" elméletet szembesítjük egymással.
Az előbbi cáfolataként Balás Vilmos a középkori krónikák
tudósítását idézte, mely szerint az avarok gyülekező helyét
német nyelven is »hring—nck hívták. A hangsúly szerinte az is
szócskán van. amely azt bizonyítja, hogy a »hring« nem jelenté
sében. csupán alakjában egyezik a német »ring* szóval. Alább
meg két hasonlójellegű idézetet találunk, amelyek azt támasz
tanák alá Balás Vilmos szerint, hogy a •hring- és a német -ringnem azonos jelentésű szavak. így a későbbi ring-gyúrú-győr
azonosítás alapvetően elhibázott, cs egy középkori krónikás
felületes munkájának kritika nélküli átvételén alapul (Balás
1961. 112 o.) Ez bizony szellemesen semmitmondó, amellett
pedig alapjában véve rosszhiszemű okoskodás, ha ugyanis
feltételeznénk a középkori krónikásról, hogy a dolgoknak
legalább a legelemibb szinten utána járt, akkor ebből az .is"
szócskából arra a következtetésre kellene jutnunk, hogy az
avarban és a középkori németben egyaránt szerepelt egy »hring«
szó. megközelítően azonos jelentéssel. Azt a feltételezést, hogy
a két szó jelentése nem fedte egymást, semmi sem támasztja
alá. Ugyanakkor a gyűrú-gyór elnevezés az említett krónikától
függetlenül megfelelhet a valóságnak. A kérdés eldöntése ezen
az úton nem lehetséges, mert a -gyór" szó akkor is vonatkozhat
e sáncokra, ha a ring-kör azonosítás elhibázott volt. Erről
Fekete Zsigmondnak a 3. fejezetben ismertetett helyrajzi nevei
elég meggyőzően tanúskodnak. Nem mond szükségképpen
ellent a ring-gyürű-györ azonosításnak az sem, hogy a jelzett
földművek nem kör alakúak. A jelentésváltozás elég gyakori a
nyelvek életében. Tgy egyáltalán nem kizárt, hogy a gyór szó
eredetileg kör alakú földvárat jelölt, majd jelentése utóbb ezek
sáncaira korlátozódott, majd minden hasonló szerkezetű sáncot
igy neveztek cl. (Hasonló jelentős változáson ment át pl. az
.állat" és a .növény" szavunk. A két szó eredeti jelentése
.állapot" és .növekvény" az .áll" és .nó" igékből az él-élet. vizel
vizelet, kövül-kövület. köp-kőpet, pirkad-pirkadat, emel-emclet,
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lei-lelet stb. illetve a lát-látvány, áll-állvány, emel-cmelvény,
kiad-kiadvány, zár-zárvány, dug dugvány, kér-kérvény stb.
mintájára képezve. Utóbb azonban a jelentésük áttevődött az
állat-, illetve a növényvilág képviselőinek jelölésére, utóbb pedig
csak erre korlátozódott.)
Balás Vilmos következő ellenvetése már sokkal alaposabbnak
tűnik. Szerinte a régészeti feltárások sem támasztják alá az avar
elméletet, mert a sáncok körül illetőleg az egyik sánc által
határolt titcli háromszögben feltűnően kevés avar leletet
találtak. Ez önmagában elgondolkodtató, ugyanakkor nem
perdöntó, hiszen a terület régészeti feltárása közel sem tekint
hető teljesnek.
A harmadik érv Theophilaktos Simokattes tudósításához
kapcsolódik, aki részletesen beszámolt a 601-602 táján lezajlott
avar-bizánci háborúról. £ beszámoló szerint az avarok meg
támadják a Vallum Románumot és ott megsemmisítő vereséget
szenvednek. „Hogy a szóban forgó Vallum Román um a Morava
folyó torkolatával szemben a mai Kuvin helyén lévő még a
rómaiak által épített földerőd volt, - írja Balás • vagy érthegük
alatta ugyanott a Duna partjánál kezdődő, és a dellbáti homok
nyugati oldalán északi irányba kiépített -Rómer Schano-ot, azt
az idézett história alapján eldönteni nem lehet Ha azonban ezek
a hatalmas földművek avar létesítmények lettek volna, azt
Theophilaktos Simokattes megemlíti " (Balás 1961. 116.) Vagyis,
az idézett história alapján nem lehet eldönteni, hogy Thcophilaktos Simokattes egyáltalában megemlitette-e a jelzett sánco
kat. de abban biztosak lehetünk, hogy ezek avar eredetéről írt
volna, ha az megfelel a valóságnak. Ez meglehetősen nyakatekert érvelés, és megint csak nem bizonyít semmit. Ennek
ellenére Balás Vilmos végkövetkeztetését nyugodtan elfogadhat
juk:
mAz elmondottak alapján további bizonyítékok hiányában
megnyugtatóan nem lehet elfogadni azt az állítást, hogy az
alföldi hosszanti sáncok az avar nép munkájának tekintendők".
Tehát a hosszanti sáncok avar eredete csak feltevés. E feltevés
cáfolata azonban önmagában semmit sem bizonyít, még akkor
sem. ha meggyőző. Balás Vilmos cáfolata ellenben nem ilyen. Az
állításai alapján az avar eredetet sem elfogadni, sem elvetni nem
lehet.
Nézzük a másik felmerült hipotézist, a sáncok római eredeté
ről. Itt két. egymástól lényegében különböző álláspont merült
fel. Az egyik, hogy e földmű veket maguk a rómaiak építették, a
másik, hogy valamely szövetséges népet kényszeri tettek a
felépítésére. Az első felvetésnek ellentmond, hogy c sáncok
tekintélyes része távol esik a Római Birodalom határaitól, és
még a határhoz közeliek sem esnek a birodalom határára. E
sáncokat általában Marsigli nyomán szokásos római sáncoknak
nevezni, de ....Marsigli csak a titeli fennsíkot bezáró, un.
Nagyrómai sáncnak adta ezt a n evet római A XVIII. század eleji
térképeken azonban a bánátiak is mint •Római Sáncok' szerepel
nek" (Balás 1961. 14. o.) Az. hogy Marsigli honnan vette c sánc
római eredetét, illetőleg az ő nyomán miért terjesztették ki c
nevet a bánáti sáncokra is, nem tudni. Az mindenesetre tény.
hogy Marsigli a bácskai sáncokat felmérte, és nagy pontosság
gal ábrázolta, sőt a rendelkezésére álló régi iratokat is át
böngészte. E kutatásai során azonban semmiféle utalást nem
talált a sáncok római eredetére. Meg is jegyzi: ....a régi írók nem
emlékeznek meg erről a nagyszerű és hatalmas műről." Az azóta
eltelt időszakban sem került napvilágra olyan korabeli forrás,
mely e sáncok római eredetére utalna.
Hasonló a helyzet a régészeti adatokkal is. mert ezek sem
támasztják alá a sáncok római eredetét. A sáncokkal körülhatá
roll terület egésze sohasem tartozott Róma fennhatósága alá, s
az is erősen vitatott, hogy a határ a Bácskában és a Bánátban
átnyúlt volna a Duna északi partjára.
Harmadsorban említsük m ega korabeli forrásokat. Ezek. mint
láttuk nem tudnak arról, hogy a rómaiak ilyen hatalmas
földmúvcket hoztak volna létre. Ha a történetírók hallgatása az
avar eredet elleni érvként szóba jöhetett, akkor arról sem
szabad elfeledkezni, hogy ugyanezek az írók a sáncok római
eredetét sem említik, sőt magukat a sáncokat sem.
Mindezek alapján úgy tűnik, a sáncok római eredetének
elmélete semmivel sem megalapozottabb, mint az avar ring
elmélet. Sót. amig az utóbbi a korabeli források elemzésén
alapul (ezt Balás Vilmos is elismeri, csupán az elemzést tartja
tévesnek, de ezt meggyőzően bizonyítania nem sikerült), addig
a római eredettel kapcsolatban meg a leghalványabb jelet sem
sikerült felmutatni a korabeli forrásokban. E tény ismeretében

óhatatlanul felmerül a kérdés, miért tekintik mégis elfogadha
tóbbnak a sáncok római eredetet? E kérdésre is választ ad
Balás Vilmos, amikor Pontelly István 1886 bán megjelent sorait
idézi:
„Hogy ezek a sáncok római és nem barbár eredetűek, úja
Pontelly
Jelismerheti még manapság is mindenki aki a
civilizál! és a barbár népek emlékei között különbséget tud és
akar tenni, s aki sem a mindenáron való újszerűskódés. sem az
avar néppel való rokonság hízelgő előítélete, vagy más gyöngéje
miatt az igazság útjáról el nem tántorodik •" (lm. 109. o.) Ezen
a nyomon já r Salamon Ferenc is. amikor magyarázatot keres a
Csörsz-árok eredetére.
. Salamon szerint ezek ajóldm űvek a középkorból nem szár
mazhatnak, mert írott emlékek nem szólnak róla. Hunnak,
avarnak és honfoglaló magyarnak semmi szüksége nem volt rá.
•...a római kor előtti apró néptörzsektől ez igen nagy mű lesz
vala. Legkevesebb ellenvetés lehet a római kori származás ellen.
Ha nem a légiók és cohorsok. de készíthették a rómaiak vezetése
alatt a rászorított szövetséges népek...•" (im. 117. oldal.)
A két érvelés lényege tehát a következő: a barbár népeknek e
sáncokra nem volt szükségük, de felépíteni sem tudták volna
ókét. Mi ez. ha nem előítélet? És az alföldi hosszanti sáncok
római eredetének elmélete bizony ezen az előítéleten alapul.
Feltehetően ez vezette Marsiglit is, amikor a bácskai sáncokra
a római nevet ragasztotta, hiszen ómaga tájékoztatott bennün
ket arról, hogy a korabeli forrásokat böngészve nem talált olyan
jeleket, melyek ezt a származtatást alátámasztanák. Marsigli
ténykedésével kapcsolatban tehát nem az a kérdés, miért
nevezte a bácskai sáncokat rómainak, hanem az. hogy' ezt az
elnevezést miért nem terjesztette ki a bánáti sáncokra is? Nos
erre a kérdésre Marsigli müveinek tanulmányozása révén
világos választ kaphatunk. Ó ugyanis a bácskai sáncokat nem
önmagukban szemlélte, hanem annak a valóban meglévő
sáncrcndszcmck a részeként fogta fel, amely Vác környékén
indul a Dunától és az Alföldet félkaréjban átfogva a mai Kovin
határában kapcsolódik az Al-Dunához. E rendszer kiépítését
azonban nem köthetjük a rómaiakhoz, mivel a jelzett területet
sohasem birtokolták. Ebből következően, ha Marsigli az egész
rendszert nem tekinthette a rómaiak művének, nem tette azt
egy kiragadott részletével sem. (A bácskai sáncok nem illeszked
nek szorosan a rendszerbe, csupán a felépítésük hasonló. Ezt
a tényt vette figyelembe Fekete Zsigmond. amikor a bácskai
sáncokat is az avar győrrendszer részének tekintette. Ó egyéb
ként is több olyan sáncot is avar gyóm ek vett, amely nem
tartozik szorosan a Váctól Kovinig húzódó rendszerbe.) Ez
Marsigli részéről korrekt eljárás volt. A történészeink azonban
ezt a problémát sikerrel megkerülték. I la a rómaiak maguk nem
építhették fel az Alföldet körül ölelő hosszanti sáncokat, mert az
általuk határolt területet sohasem birtokolták, akkor nyilván az
ott élő szövetséges népekkel építtették fel azokat. (Vagyis, ha a
terület meghódítására es pacifikálására nem volt elég erejük,
azt azért megtehették, hogy velük gyakorlatilag állandóan
harcban álló .szövetségeseket" egy viszonylag hosszantartó és
igen komoly erőfeszítéseket igénylő rabszolgamunkára kénysze
rítsek?)
Vizsgáljuk meg közelebbről ezt a nézetet: Az I. századtól kezdve
az Alföldön a szarmatáknak nevezett népek különbőzó törzsei
éltek, amelyek egy időben valóban a római birodalom szövetsé
gesei voltak. Ez a szövetségi rendszer azonban többször
felborult. (A szarmaták cs a rómaiak viszonyára mindent
összevetve általában az ellenségeskedés volt jellemző.) így a
160-as évek második felétől a 180-as évekig viseltek hosszabb
folyamatos háborút a római légiók a szarmaták ellen, majd
282-322-ig tart egy újabb háborús időszak. Ekkor a szarmaták
vereséget szenvednek, és uralmuk összeomlásáig nem folytat
nak újabb háborút a rómaiak ellen. A 322. évi szarmata vereség
egyik következménye egy szövetségi szerződés volt. Állítólag ez
a szerződés tartotta vissza a szarmatákat a Panonnia elleni
támadásoktól. (Sokkal valószínűbb azonban, hogy a 320 as
évek közepe táján meginduló gót terjeszkedes miatt változott
meg a szarmaták viselkedése.) Ennek fejében Róma tevékeny
részt vállalt Szarrnalia védelmében. Az egyik feltételezés szerint
ekkor építettek ki a szarmaták római hadmérnökök segítségével
a hosszanti sáncokat.
Ezzel szemben mások a .szarmata limes’ kiépítését a 294. cví
római győzelemhez kötik: mA 294. évi szarmaták feletti győzel
met a hivatalos propaganda kiemelkedő eseményként ünnepelte.
Ekkor jelenik meg az érmék hátlapján egy új. de később gyakran

visszatérő ábrázolás: egy erődített kótcibor kapuja. Ez az új
éremtípus nyilvánvalóan azokat az eródépitéseket hirdette,
amelyekről más forrósok is tudósítanak. 294-ben a szarmaták
földjén, az Aquincum és Sirmium előtti területen római táborok
épültek, melyet a rómaink attól kezdvefolyamatosan megszállva
tartottak. Ebből a célból később kiépítették a Duna bal partján
a szarmatákkal határos limes-szakaszon azokat a kis erődöket
is. amelyek rendeltetésük szerint erc>dltett kikötőhelyek voltak a
szarmatákJoldjére irányuló szállítmányok védelmére. Az észak
és kelet Jelöl szorongatott szarmaták (Daciát a rómaiak már
271 -benfeladták!) további mozgolódásainak megakadályozásá
ra — mivel a birodalomba való betelepítésükre a kormányzat
nem vállalkozhatott — nem volt más megoldás, mint egy olyan
szövetség létrehozása, amelynek értelmében a szarmaták
biztonságát a rómaiak kihelyezett csapattestekkel is szavatolják.
A szarmaták szállásterületeit körülölelő, az Aljold északi és
keleti peremén haladó sáncok — az un. Csörsz árok - megépíté
sét is ezzel az új biztonsági rendszerrel lehet kapcsolatba hozni
Ez a sáncárok elsősorban szembetűnő határvonal volt, védelmi
vonalként csak akkor Lehetett jelentősége, ha sértetlenségéért
egy harmadik hatalom kezeskedett. A kóixítkezö évtized
Kárpát-medencei eseményei csakugyan arra engednek következ
tetni hogy a rómaiak a korábbi idők szerződéses viszonyaihoz
képest nagyobb mérvű kötelezettséget vállallak a szarmaták
védelmében, ami természetesen nem zárta ki egyes szarmata
csoportok megújuló betörését a dunai tartományokba.
Ez az új határvédelmi szövetség adhat magyarázatot arra,
hogy a birodalom más halárszakaszain Jolyt nagyméretű
erődépítésekkel ellentétben Panonia limesén eddigi tudomásunk
szerint nem kezdődött a tetrarchia idején jelentős erődítési
munka. " (Mócsy 1984. 245-246. o.)
Ugyanebben a munkában néhány oldallal később érdekes
adalékokat kapunk, azzal kapcsolatban mit is jelentett ez a
szövetség: „A szarmaták a 294. évi rendezés után lényegében
nyugton maradtak. A császárok ugyan néhány alkalommal
Jelverték a •szarmaták legyőzője- (Sarmaticus) címet, kérdéses
azonban, hogy erre milyen méretű határmenti csatározások
szolgáltattak alkalmat. Egy kisebb hadművelet 305 ben például
csak azért rögződött a hagyományban, mert az ifjú Constantinus
kitüntette magát benne." (im. 251. oldal)
Kíséreljük mege tudományos előadási a hétköznapok nyelvére
lefordítani:
A római légiók 294 ben súlyos csapást mérnek a szarmatákra.
Róma e győzelmet arra használja fel. hogy a korábbi szövetségi
szerződéseknél magára nézve súlyosabb feltételek mellett
kössön békét, és az ellene hadakozó szarmaták biztonságát
külön légiók kihelyezésével garantálja. Figyeljük meg jól. a fenti
értekezésben nem csupán arról van szó, hogy a hosszanti
sáncokat római hadmérnökök irányítása melleti készítették,
hanem arról is. hogy római katonak védlék. Erre utal a
kihelyezett légiók említése mellett a következő mondat: ..Ez a
sáncárok elsősorban szembetűnő határvonal volt. védelmi
vonalként csak akkor lehetett jelentősége, ha sértetlenségéért
egy harmadik hatalom kezeskedett." Az adott körülmények
között, feltételezve, hogy a .szarmata limest" észak, illetve kelet
felől a germán népek, közülük is elsősorban a gólok részéről
fenyegette lámadás. e harmadik hatalom csak Róma lehetett, s
mivel a sánc ellen támadó különféle népeket, szép szóval aligha
lehetett visszatartani, marad az a kézenfekvő következtetés,
hogy a . kihelyezett csapattestek ... kezeskedtek a sáncok
sértetlenségéért". Ebben az esetben azonban Róma magatartása
ellentmond a józan ész legelemibb követelményeinek is. hiszen
a szarmaták támadásai továbbra is folytatódtak, olyannyira,
hogy a Szarmatia felé cső határszakaszokon lázas cródépitések
folynak. Ekkor épül fel több erődített kótábor a szarmaták
földjén, és a Duna átkelő helyeinek védelmére is több kisebb
erődöt emelnek. Erről a fenti idézet szerzője maga tudósit.
Ugyanakkor a szarmatákat sem ezek az erődök, sem az ó
védelmükre kihelyezett légiók nem tartják vissza attól, hogy
be-betörjenek a birodalomba. Az egyes császárok ugyanis nem
alaptalanul vették fel a Sarmaticus címet. I la erre valóban csak
egy-két kisebb halár menti csatározás szolgáltatott ürügyet.
Róma akkor is hadban állt a szarmatákkal. E kisebb csatározá
sok azonban nem lehettek olyan jelentéktelenek. 1la azok lettek
volna a légiók már korábban leszámoltak volna az ellenük
meg-megújuló támadásokat indító szarmatákkal, cs nem csak
322-ben szánták volna cl magukat a kérdés végleges megoldá
sára. A szarmaták ugyanis szemben a romaiakkal nem nagyon
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törekedtek az állítólagos szövetségi szerződés betartására.
A kiemelt idézetben azonban nem ez az egyetlen ellentmodás.
Az események igy egyszerűen nem játszódhattak le. Róma nem
a szarmaták biztonságát akarta „kihelyezett csapat testekkel
szavatolni". hanem a sajátját, cs épp a szarmatákkal szemben.
Ha kötöttek szövetségi szerződést, cs ebben volt szó Ilyen
légiókról, akkor az a kitétel minden bizonnyal a határ szarmata
oldalára kihelyezett kisebb erődök és nagyobb erődített kőtábo
rok védőire vonatkozott. Ebben a korszakban a rómaiak
egyszerűen nem építhették fel a sáncokat, mert a szarmatákkal
állandó hadban álltak. Valószínű, hogy a Sarmatia területén
fekvő római táborokat állandóan támadták. E támadások
hevességéről lehet vitatkozni, de az nem lehet vita tárgya, hogy
a megtámadott rómaiak az őket támadó szarmaták földjén
semmiféle .limest" nem építettek. Már csak azért sem, mert
294-ben a saját határaikat erődítik, tehát nem a szövetségi
szerződéssel kívánják biztosítani a határ sérthetetlenségét.
(Meglepő, hogy ezekről a munkákról maga Mócsy András is
tudósit, ugyanakkor a kővetkező oldalon az egészről megfeled
kezik.)
Az alföldi hosszanti sáncok tehát 294 és 322 között nem
készülhettek római segédlettel. Marad tehát a következő
támpont, a 322. év. Ez a pont márcsak azért is érdekes, mert a
sáncok régészeti feltárását vezető Patay Pál ügy gondolja, hogy
e földművek 322. után épültek:
. Legvalószínűbb, hogy a Csörsz és Ördög árkokat a szarmaták
építették, akik a leletek tanúbizonysága szerint tényleg az
Alföldnek a sáncok és a Duna által közrefogott területén éltek.
Több sáncátvágásunk (Jászfényszaru. Tamazsadány, Mező
kövesd, Kötegyán) alkalmával talált leletek ugyanakkor azt
árulták el. hogy a sáncokat több esetben az 1-2. századi, illetve
a 3. század első felében lakott telepek, illetve temetők területén
vezették keresztül azok felhagyása után. (Hasonló eredménnyel
zárult a román kutatóknak egy ásatása Arad térségében.)
Ezen ásatási eredmények és a történelmi adatok összevetésével
Soproni Sándor azt a következtetést vonla le. hogy az alföldi
sáncok alkotta védelmi rendszert a szarmaták építették —
feltehetően mint a római birodalom szövetségesei — a Dáciának
a rómaiak álfái történő feladása (271) után őket közvetlenül
fenyegető germán stb. népek támadásai ellen. preventív határ
védelemként Legvalószínűbb, hogy a kiépítés első szakasza 322
és 330 között történt
A Duna-Tisza közén levő Csörsz-óirok esetében a kutatásaink
arra a megállapításra vezettek, hogy ott a sáncok vonalát idővel
korrigálták. Nagyobb vonalátheleyzésre kerülhetett sor azonban
a 357. évet követően a Tiszántúlon..." (Patay 1969)
Kérdéses azonban, hogy ezek a dátumok a történelmi esemé
nyek fényében tarthatóak-e:
-A 322. évben azonban váratlan támadás érte Campona
(Nagytétény) táborát és Constantinus elérkezettnek látja az időt
arra. hogy szarmataföldi hadjáratot indítson. Campona táján
kelt át a Dunán és Bononiánál (Bános tor) tért vissza római
területre, miközben nagyszámúfoglyot ejtett Későbbi adatokból
tudjuk, hogy a hadjáratot a szerződéses viszony megújítása
zárta le. Ugyancsak a későbbi eseményekből következtethetünk
arra. hogy a 322. évi szarmata megmozdulás kiváltó oka az
erdélyi gótok meginduló terjeszkedése lehetett. Constantinus
ugyanis tíz évvel később, 332 ben — épp a szerződés értelmé
ben — mint szövetséges avatkozott be a szarmaták oldalán a
gótok elleni háborúba, a forrásunk pedig azt a nem lényegtelen
körülményt is rögzítette, hogy a gótok feletti győzelem színhelye
Sarmatia volt. A gótok tehát a 320-as évek elején áttörték a
Csörsz-árok vonalát és behatoltak a Tiszán- túlra. Constantinus
a gótokat leverte...
Ennek a gól-szarmata háborúnak volt egy másik következmé
nye is. A gotoktól szorongatott szarmaták — talán azért mert
nem bíztak a római szövetséges hathatós támogatásában —f e l
fegyverezték az un. szolga szarmatákat (Umigantes). akik a
győzelem után fegyvereiket uraik, az Argaragantes ellenfordítot
ták." (Mócsy 1984. 251-252. oldal.)
A továbbiakból egyértelműen kiderül, hogy a szarmata belháborűkból a lázadó szolgák kerülnek ki győztesen. Constanti
nus ugyanis velük kőt újabb szerződést 334-ben. Ettől az
időponttól kezdve két évtizeden át folyamatos háborúk dúlnak
az Alföldön. a sáncvonalakon belül is.
Ha mármost Mócsy adatait elfogadjuk, és tudomásul vesszük,
hogy a már folyó szarmata-gót háborúba, Constantinus
332 ben szövetségesként avatkozott be, és a harcok ekkor már
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a sáncokon belül folytak, kétségbe kell vonnunk, hogy e
sáncokat 322 és 330 között építették ki, különösen pedig azt,
hogy ezt követően bármiféle kiigazítást vagy vonaláthelyezést
hajtottak végre a sáncvonalakon. A kor háborús viszonyai
között a sáncok kiépítésére nem igen lehetett mód. Különösen
figyelemre méltó e tekintetben Mócsy András véleménye, aki
szerint már a 322. évi szarmata .megmozdulás" kiváltó oka is
az erdélyi gótok terjeszkedése volt. E nézetével természetesen
nem tudunk teljes mértékben azonosulni, mert elképzelhetet
lennek tartjuk, hogy akad olyan ostoba ember, vagy nép.
amelyik, ha támadás éri. akkor nem a védekezésre összpontosít,
hanem két tűz közé szorítva magát, nckimegy a szomszédjának.
A Campona elleni támadás, ha ezt valóban a gót terjeszkedés
váltotta ki, különösen indokolatlan, hiszen a megtámadott
római birodalom szerződésben garantálta a szarmaták biztonsá
gát, sót épp Mócsy feltételezése szerint még egy erődítmény
rendszert is kiépített, illetve működtetett ennek érdekében.
Egészen más. cs sokkal valószerúbb kép bontakozik ki
előttünk, ha az eseményeket másképp értékeljük. A szarmatá
kat 322. után nem a Conslantin által rájuk mért katonai
vereség, de nem is a velük kötött szövetségi szerződés kényszeritette arra. hogy felhagyjanak a .kisebb határmenti csatározások"-kal, hanem a határaikat ért gót támadás. Az erdélyi gótok
tcíjcszkcdésének megindulása után, a szarmatákat a védekezés
kötötte le, ezért nem támadták Pannónia határait. Constantinus
pedig ebbe a küzdelembe csak akkor avatkozott be. amikor a
szarmaták vesztésre álltak. Erre vall a Limigantes felfegyverzése
mellett az is. hogy a római légiók a szarmaták .segítségére
sietve" Sarmatiában ütköznek meg a gotokkal. Feltehetően e
beavatkozás nélkül a háborúból a gótok kerültek volna ki
győztesen. Ennek megfelelően Constantinus sem szerződéses
kötelezettségének tett eleget, amikor a szarmaták oldalán
beavatkozott a háborúba. Inkább azt akarta megakadályozni,
hogy a Daciát a birodalomtól elszakító gótok egy győztes háború
után megerősödve, esetleg a térség germán népeivel szövetséget
kötve megszállják az Alföldet cs közvetlenül fenyegessék
Pannóniát. A számítása be is vált, mert a gótok veresége után
nem maradt olyan hatalmi tényező a térségben amely az Alföld
egész területét uralma alá tudta volna hajtani. Ehhez két
évtizednyi folyamatos háborúra volt szükség. Ennyi ideje
maradt Rómának, hogy felkészüljön a.barbárok" támadásaira.
322. és 357. között tehát semmiféle sánc nem épülhetett az
Alföldön sem a rómaiak segítségével, sem nélküle. Állandó
veszélyeztetettség mellett, az ellenséges támadásoknak kitéve
nem lehet ilyen földmunkákat elvégezni, már csak azért sem,
mert mint tudjuk, a szarmaták .lovas-nomád' népek voltak
(ennek megfelelően a történészeink következetesen .szállásterülétnek" nevezik az uralmuk alatt tartott vidékeket), ez az
életmód pedig teljesen más hadi taktikát követel. (A lovas
nomád életmóddal kapcsolatban erós fenntartásaink vannak.
Ezek részletes ismertetésére több ízben is visszatérünk. Itt csak
annyit szeretnénk leszögezni, hogy az az ellenvetés, amit a
sáncok avar. illetve magyar eredete ellen szokás felhozni,
miszerint a sáncok védelme az említett népek életmódjához nem
illeszkedő taktikát kíván a szarmatákkal szemben Is felhozható.
Ugyanakkor persze ez önmagában semmit sem jelent, de ebből
a példából is jól látható, hogy a történészeink nem egyenlő
mércével mérnek.) A 350 cs években viszont a hatalmi harc
eldől az Alföldön és a.barbárok" támadásai közvetlenül fenyege
tik a római határokat.
Az elmondottak fényében sem a szarmatákat, sem a rómaiakat
nem tarthatjuk a sáncok építőinek. Elfogadva, hogy a sáncok
csak a 200-as évek második felét követő időszakban készülhet
tek, arra kell gyanakodnunk, hogy a szarmata uralom bukása
után beköltözött valamelyik nép készítette azokat.
Ezzel kapcsolatban Patay Pál, már többször idézett munkájá
bán a következőkre hívta fel a figyelmet: .A sáncrendszert
csakis olyan nép alkothatta, amely egyrészt az egész Alföldet
uralma alatt tartotta, másrészt amelynek társadalma már
legalábbis erős törzsszövetségbe tömörült." E feltételeknek igen
kevés nép felelt meg. A .... népvándorlás korában az Alföldón
hosszabb-róvidebb ideig megtelepedett népek közül csak az
avarok és a szarmaták azok. amelyek megfelelő fejlettségű
társadalommal bírtak, ugyanakkor szállásterületeík kiterjedtek
az egész Alföldre. Mivel azonban az avarok az Alföldön kívül a
Dunántúlt az uralmuk vége fe lé pedig a Csörsz-ároktól jóval
északabbra fekvő területeket is birtokoltak, őket sem tekinthetjük
a sáncok alkotóinak." (Patay 1969.) A sáncok avar eredete ellen

itt felhozott érvet egyszerűen nem vehetjük komolyan. És nem
csak azért mert ilyen okoskodás mellett a Kínai fal sem lehetne
kínai alkotás, hiszen a birodalom utóbb a falakon tűi is
terjeszkedett. (Az analógia majdnem tökéletes, hasonló lehetett
ugyanis a helyzet az avarok esetében is. akik az Alföld felöl
hódították meg a Dunántúlt és az északabbl területeket. Rá
adásul ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak az Alföld pe
remén találhatunk ilyen sáncokat, hanem a Dunántúlon, illetve
az északi területeken is, csakhogy erről, mivel az alapkoncepció
ba nem illik bele Patay Pál bölcsen hallgat. Lásd a sáncok
elhelyezkedéséről az 1-2. ábrát!) Számításba kell ugyanis
vennünk, hogy e sáncok nem a határok, hanem valamilyen
kiemelten fontos, ugyanakkor rosszul védhető terület biztosítá
sára is készülhettek. Ebben az esetben minden olyan okosko
dás, amely valamely nép .szállástcrülctcinck" határaihoz köti a
sáncokat, meddőnek tűnik, különösen akkor, ha figyelembe
vesszük a nyilvánvaló analógiákat is. És most nem elsősorban
a középkori várakra cs városokra kell gondolnunk, hanem épp
a .lovas-nomád" birodalmak központjaira. Dzsingisz kánról
tudjuk, hogy a frissen alapított birodalma központját jól
védhető, külön megerősített hegyek közé helyezte, vagy említ
hetnénk a honfoglaló magyarokat is. akik .szállásterületeik”
központjául az Esztcrgom-Visegrád-Buda háromszög hegyeit
választották, és erősítették meg. A központ eredetileg magában
a háromszögben lehetett. (Lásd: Pap 1990, Németh 1990.)
Az avar-ring elmélettel kapcsolatban megállapítottuk, hogy a
sáncok avar származását eddig sem meggyőzően cáfolni, sem
meggyőzően bizonyítani nem sikerült. Most. Patay Pál vélemé
nyére támaszkodva mégis azt kell mondanunk, hogy az avar
eredet hipotézise a meggyőzőbb, hiszen a történelmi események
kizárják, hogy a sáncok 294. és 357. között készültek volna.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezt az elméletetet a mai isme
reteink fényében csak az említett régészeti leletek valószínűsí
tik. Ha ugyanis a sáncok 294. előtt is készülhettek volna, a
helyzet koránt sem lenne ilyen egyértelmű.
Herodotos tudósítása szerint a Macoüs melletti szkíták határát
már az le. V. században a Taurusz hegy bércétől a Macotis
taváig egy általuk ásott árok alkotta, de a szkíták .szállás
területeit" is magában foglaló délorosz sztyeppén máshol is
találunk ilyen jellegű földműveket. Ezzel összevetve, hogy az
alföldi sáncokat (ide nem számítva Marsigli névadását) kivétel
nélkül ároknak nevezik, arra a következtetésre kell jutnunk,
hogy ebben az esetben ezekhez hasonló földmúvekról van szó.
Már pedig ha a szkíták a Macotis mentén létrehoztak ilyen
sáncokat, akkor megtehették ugyanezt a Kárpát-medencében Is.
hiszen az ie. VI. és V. század fordulójától már c területet is
uralmuk alatt tartották. Ebben az esetben a később betelepülő
népek csak különbózö kiegészítéseket hajtottak végre e művön.
Ez magyarázatot adna az egymással párhuzamos vonalvezetésű
sáncok létére is. (Erre természetesen van más magyarázat is. de
ez már szorosan összefügg a vízrendezésekkel, ezért részletesen
azok tárgyalásánál fejtjük ki.) Ezzel persze nem azt akaijuk
állítani, hogy a sáncokat ténylegesen a szkíták hozták volna
létre, csupán arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy az
Alföld hosszanÜ sáncainak kérdéséi mindezidáig nem sikerült
tisztázni és lezárni, sót ügy tűnik, mintha az újabb kutatások
csak még jobban összezavarnák a szálakat.
A tisztánlátás érdekében elsősorban a sáncok szerepét kellene
felderítenünk. Ennek segítségével talán a készítőikhez is
közelebb juthatunk. Ma általánosan elfogadott az a nézet, hogy
a sáncok védmüvek voltak. A korábbi elképzelések, hogy
úttöltésről vagy Öntőzőcsatomákról van szó, nem tudtak
magyarázatot adni a teljes sáncrendszer kiépítésének céljára,
mert azt ugyan nem lehet vitatni, hogy egyes szakaszaikon ezek
a földművek valóban lehettek volna akár utak. akár csatornák,
de az egész sáncrcndszcr egyikként sem működhetett. Ennek
ellenére azt sem állithaQuk biztosan, hogy a sáncoknak csak
védelmi funkciójuk volt, hiszen az árkaik minden bizonnyal
szerepet játszottak az általuk határolt terület vízháztartásában.
Ez a felismerés Fekete Zsigmond nevéhez fűződik, aki ennek
nyomán alkotta meg a .vizfclduzzaszlási hipotézisét", az
elgondolásait azonban nem fogadták cl. már műve megjelenése
után éles támadások értek. Ortvay Tivadar pl. agyrémnek
tartotta az egészet. Meggyózó érveket azonban sem ó sem más
nem tudott felhozni ellene. Nem is nagyon lehet, hiszen a
sáncok felépítése, vonalvezetésük módja bizony arra utal, hogy
erősen befolyásolták a körzetük lefolyás! viszonyait.
A hosszanti sáncok sorra keresztezik az Alföldre futó folyókat.

Ennek során áthaladtak az említett folyók árterein is azokat
pedig időszakosan víz borítja, azaz a sáncárkok e szakaszokon
legalábbis árvíz idején szükségszerűen megteltek vízzel.
Ha csak nem feltételezzük, hogy az árkokat szándékosan úgy
alakították ki. hogy azokba a víz ne folyhasson be. Ez nem tréfa!
Egy vita során magunk is hallottunk olyan véleményt, miszerint
a földgátakat csak azért egészítettek ki az árkokkal, mert
valahonnan ki kellett termelni a földhányáshoz szükséges
földet. Víz pedig csak ott volt bennük, ahol ehhez elég magas
volt a talajvíz. Ezt a kiáltó ostobaságot nem lehet minősíteni. Ha
ugyanis valaki létre akar hozni egy gátat, akkor az ahhoz
szükséges földmennyiséget nem egy mély árokból termeli ki.
hanem nagyobb területekről szedi össze, mint ahogy ezt a
hullámtéri kubikgödrók esetében is megfigyelhetjük. Ebben az
esetben ugyanis nagyságrendekkel könnyebb munkát kell
elvégeznie. Ha ennek ellenére kiásták az árkokat is, azzal valami
céljuk volt. Ezt már csak abból is sejthetjük, hogy az egész
létesítményt ároknak és nem gátnak nevezték! Ugyanakkor e
nézet világosan tükrözi egyes mai kutatók gondolkodásmódját
is. Az ilyen tanulmányok szerzői, rnínt azt c példa is mutatja,
rendszeresen kétségbe vonják az általuk vizsgált korokban éló
emberek józan ítélőképességét, hozzáértését, sót nem egy
esetben ön- és közveszélyes őrülteknek tartják őket. Emlékez
zünk csak a rómaiakkal védelmi és szövetségi szerződést kötött
szarmatáinkra, akik a gót támadás hatására rárontottak a
szövetségeseikre. Ha itt csak egy két elszigetelt véleményről
lenne szó. az egész kérdés említést sem érdemelne, hiszen a
fenti vélekedéshez hasonló elméletek szerzői elsősorban
magukról állítanak ki szegénységi bizonyítványt, de sajnos az
események ilyen megközelítése ma a magyar történettudo
mányban általánosan elterjedt.
Annyit bizton állíthatunk, hogy az árok létrehozása nem
tekinthető véletlennek. Ebben az esetben viszont nem vethetjük
el azt a lehetőséget, hogy e sáncokat vízrendezésre is hasz
nálták. Félreértés ne essék, mi itt nem arra gondolunk, hogy
ezeket az árkokat csak és kizárólag a terület vizeinek rendezésé
re hozták volna létre. Az adott esetben arról van szó. hogy a
védelmi funkció mellett, azt kiegészítve, sót annak érdekében
befolyásolták az adott terület lefolyási viszonyait. Ezt a lehetősé
get nem szabad kizárni. Ú©' gondoljuk, nem kell nagyon
bizonygatni, hogy egy clmocsarasodott folyóvölgy mögött húzódó
sánc sokkal nagyobb védelmet nyújt, mint egy jól járható
területen álló. Itt tehát nem a vízrendezés léte kérdéses, hanem
módja, mikéntje és jelentősége.
Természetesen a sáncok feltárása során ezt a lehetőséget nem
vették figyelembe. Nem is vehették, hiszen Balás Vilmos már
előzőleg kimutatta, hogy a sáncoknak ilyen szerepük nem
lehetett:
„Ugyancsak a topográfiai adatok teszik telhetetlenné a vízren
dezési célok feltételezését is az alföldi hosszanti sáncok rendel
tetésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnom a
következő tényekre. Az. Alföld teljes kerületén, ha szakaszosan
is, de körbefutóanjelentkeznek a vizsgáltföldművek. Vonalveze
tés üknél fogva mindenütt keresztezik a hegyekből lefutó vizek
irányát. A vízelvezetési célokat kizárják - éppúgy mint az utak
esetében — a szakaszonkénti tetemes szintkülönbségek. A
vízfelduzzasztási hipotéziseknek, mint pl. a Fekete Zsigmondnál
Jelentkező elméletnek (Fekete 1882. 124. o.) pedig ellentmond az
a tény. hogy a magasabb vonulatokon épp úgy áthaladnak a
sáncvonalak, mint a mélyebb szakaszokon." (Balás 1961.
1 18. o.)
Ezzel szemben clószőris hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a
vízrendezés és a vízelvezetés nem azonos fogalmak. Ha tehát a
vízelvezetés valamilyen okból pl. a tetemes szintkülönbségek
miatt, nem oldható meg. az önmagában nem zárja ki a vízrende
zési célok feltételezését. Ugyanez vonatkozik arra a tényre is.
hogy’ e sáncok mindenütt keresztezték a hegyekből lefolyó vizek
irányát. Ez a két mozzanat már önmagában is lehetetlenné teszi
egy a XIX századihoz hasonlójellegű vízrendezés megvalósitá
sát, de ez minden, amit első megközelítésben erről elmondha
tunk.
Másodszor figyelmeztethetünk arra. hogy sem Fekete Zsig
mond, sem más nem állította soha azt. hogy e sáncok .duzzasz
tó műnek" épültek, márpedig a Balás Vilmos által felvetett tény
csak ebben az esetben cáfolná ezt a hipotézist.
Azaz Balás Vilmos sikerrel cáfolta, hogy a sáncoknak a XIX.
századi folyószabályozásokhoz hasonlójellegű munkához bármi
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köze lehet, illetve azt. hogy teljes vagy részleges völgyzáró
gátakként működtek. Ezt azonban senki nem állította, tehát a
cáfolat a levegőben lóg. A végeredmény az, hogy c sáncok
egyrészt véd művek voltak, másrészt szerepet játszhattak a
térség vízháztartásában is. Kérdéses azonban, hogy e szerepük
mi lehetett. Mielőtt azonban erre választ adnánk, nézzük meg
hol is találhatók pontosan az említett földművek:
A .. .DunaTisza közén, a Tiszántúlon, a Bánátban található
sáncok mind egy hatalmas összefüggő rendszerhez tartoznak,
amely a váci Dunakönyőktól kiindulva és Versec alatt az
Aldunánál végződve északról és keletről körülfogja az Alföldet
Ez a sáncrendszer azonban két, a legtöbb helyen három, de
néhol négy vonalból is áll. melyek 3-15 km nyi térközökkel
egymással megközelítően párhuzamosan futnak. E vonalak
vólgyón-dombon keresztül haladnak (Gödöllő térségében még
300 m magas dombokra is felkapaszkodnak). (Ez az adat
természetesen a tengerszint feletti magasságra, és nem a
szintkülönbségre utalj keresztezik a patakokat és a folyókat,
egyedül a 'Tiszánál szakadnak meg, mivel ennek széles medrét
is beépítették a sáncok rendszerébe. (1. ábra)

2. ábra A sáncok keresztmetszete Patay Pál nyomán
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Magukat a sáncokat egy eredetileg 2-4 m mély és 5-10 m
széles árok és egy 2-3 m magas. 6 12 m széles töltés alkotja. A
töltést az ároknak mindég csak az egyik, mégpedig az Alföld
belseje felé eső oldalán találjuk, vagyis a Duna-Tisza közén a
délin, a Tiszántúlon a nyugatin A sáncok topográfiája és
szerkezete rendeltetésüket is elárulja: egy az Alföldén lakó nép.
saját területének védelmére emelte azokat észak és kelet felől
Jövő támadások ellen." (Patay 1969.) (Itt szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy Fekete Zsigmond is hasonló rendszert vél
felfedezni, csakhogy az általa felépített rendszerbe a dunántúli,
a felvidéki, és az Alföldet keresztbe átszelő sáncok is beillesz
kednek, leírását alább szószerint közöljük. Lásd a 3. ábrát isi)
Ha e sáncokat alaposabban megvizsgáljuk azt látjuk, hogy a
Gödöllői dombság kivételével mindenütt az Alföld peremén
futnak, ott ahol a sikvidékre érő folyók, patakok esése megtörik,
és felfigyelhetünk arra is, hogy a Gödöllői dombvidékről
jelentősebb vízfolyások nem futnak az Alföldre. Épp emiatt
számunkra a sáncrendszerből a tiszántúli, a Duna-Tisza közén
pedig a Galga völgyétől a Tiszáig húzódó szakasz az érdekes. E
szakaszokon a sáncok kivétel nélkül keresztezik a lefutó vízfo
lyásokat és áthaladnak a mélyebb szakaszokon, azaz e vizek
árterein is. „Jtt - mint ahogy Balás Vilmos megállapítja - éppen
az állandó vízjárások tették valószínűleg lassan tönkre a
természetes esésvonalakon haladó folyások útjában álló
földműveket." (Balás 1961. 118. oldal)
A folyók árterében vezetett árkokba árvízkor szükségszerűen
benyomul a folyó árvize, hiszen, mint arról épp Balás Vilmos tu
dósit, ezek az árkok átvágták a folyóhátakat, az övzátonyokat.
Ez pedig annyit tesz, hogy a fokok működési elveinek megfele
lően áradáskor alulról fölfelé vezették a vizet egyre távolabb a
folyó völgyétől, mindaddig, amíg az árvizek a szintkülönbségeket
ki tudták egyenlíteni. Az árok mögött elhelyezkedő töltés pedig
megakadályozta, hogy az árokban folyó viz a természetes esés
vonalaknak megfelelően fusson tovább lefelé a folyóvölgyben.
Ennél azonban sokkal lényegesebb, hogy az ártéren keresztül
vezetett sánc a mai vasúti töltésekhez hasonló ártéri mederszűkületet eredményezett, azaz lassította a viz lefolyását és helyi
jelleggel, ideiglenesen megemelte az árvizszintet. Ez pedig azt
jelentette, hogy a rendszer a sáncok magasságától es az árok
mélységétől függően 4-7 m-es szintkülönbséget áthidalva tudta
vezetni a vizet. Abban az esetben pedig, ha a sánc árkából
kisebb csatornákon át a vizet az ároknál mélyebben fekvő, de
a vízfolyással közvetlenül nem érintkező területekre vezették,
mégpedig itt is alulról fölfelé, akkor a hegyek lábainál olyan
vész tározórend szert alakíthattak ki. mely az árvíz egy részét
visszatartotta, majd az árhullám levonulása után. annak
megfelelően engedte az Alföldre folyni.
Azokon a szakaszokon, ahol a folyóvölgyeket elválasztó hátak
alacsonyak voltak, az egyik folyóból a vizet a másik völgyébe
vezethette a sánc, és viszont, attól függően, hogy melyik folyó
vízállása volt a magasabb. Gondoljunk csak a Tiszát a Szamos
tól, ez utóbbit pedig a Krasznától elválasztó hátakra, és az
Ér völgyére, ahová előbb a három folyó együttes, majd a Szamos
és a Kraszna. végül pedig a Kraszna árhulláma rendszeresen
átcsapott. Ezt a területet is keresztü lszel te egy árok. ez azonban
kívül esett a Patay Pál által vezetett feltárások hatókörén. A rá
utaló jeleket Balás Vilmos is összegyűjtötte, de létezésének
kérdésében határozottan nem foglalt állást. A sánc feltehetőleg
Bajától Szeghalomig, illetőleg tovább Nagyváradig, egyes
feltételezések szerint pedig egészen Máramarosig húzódott.
Fekete Zsigmond szerint Nagyvárad felett a Kraszna és a
Szamos felé vonult át egészen a Tiszáig. Vagy a Körösök és a
Maros völgyébe, ahol a Marosnak több ága is összekapcsolódott
a Körösökkel. E területeken a szintkülönbségek nem voltak
olyan tetemesek.
A sáncrcndszcr tehát puszta létével szabályozta az A1földre be
jutó víz mennyiségét, és kisebb- nagyobb mértékben befolyásolta
a terület lefolyási viszonyait. Ha e rendszert semmivel sem egé
szítették ki. a viz egy részét a sáncok akkor is visszafogták, és
csak az árhullám levonulása után engedték vissza a mederbe,
pontosan úgy, ahogy ezt a fokoknál tapasztalhattuk. Az álta
lunk említett kiegészítő rendszer nem a viz visszatartását szol
gálta. hanem épp ellenkezőleg, hogy a víz az árhullám levonulá
sa után a folyó völgyébe visszafolyhasson. I iangsúlyozni szeret
nénk azonban, hogy' e kiegészítések meglétére a rcndclkezé
sünkre álló adatok nem utalnak, erre a következtetésre csak a
fokrendszer és c sáncrcndszcr összevetése alapján jutottunk.
Az alföldi hosszanti sáncok rendszere, nevezzük ezt a további

akban Fekete Zsigmond nyomán gyórrend szemek. tehát
ténylegesen befolyásolta az Alföld le folyási viszonyait, azaz a
vízrendezési célok feltételezését nem zárhatjuk ki. Erre még az
sem jogosít fel, hogy a sánc egy elenyészően rövid szakaszán ez
a feltételezés abszurdnak tűnik. Itt még egyszer szeretnénk
hangsúlyozni, hogy a sáncok vonalvezetése csak azt zárja ki,
hogy ezek csak és kizárólag vízrendezés céljából készültek. Ezt
azonban senki sem állította. Sót. még csak azt sem, hogy' ezek
a földművek elsődlegesen ilyen célból jöttek létre. Fekete
Zsigmond elmélete, s nyomán a mi elgondolásaink azon a
feltevésen alapulnak, hogy a sáncok megalkotói, miután e
vedmüvet létrehozták, és annak tényleges hatásait felismerték,
kihasználták azokat a területeik árvcdclmc és gazdasági
hasznosítás érdekében. Az általunk felvázolt gyórrendszer
segítségével szabályozni lehetett az Alföldre jutó vízmennyiséget.
Ez a szabályozás az adott esetben az árvíz mennyiségének
csökkentését és a kísvízszintjének emelését jelentette. Olyan
időszakokban, amikor az Alföld vízháztartása felborult — vagy
az erdőirtások következtében, vagy azért mert csapadékosabbra
fordult a Kárpát-medence időjárása — c rendszer nélkül az
Alföld hamarosan elmocsarasodott volna, és a XIX. századi
viszonyok váltak volna uralkodóvá rajta. Idézzük most fel
Somogy Sándor, vagy Kaán Károly véleményét, akik arról
tudósítanak, hogy az Alföldi erdők irtása már igen korai
jelenség, gyakorlatilag az első Kárpát-medencei kultúrák
megjelenésével egyidős, de a .lovas-nomád" -ok betelepülésének
Időszakában gyorsul fel. Ez ellen épp azt hoztuk fel érvként,
hogy c folyamat eredményeképpen jóval a honfoglalás előtt
felborult volna a Kárpát-medence termcszeü egyensúlya, és az
alföldi erdőknek a X. századra alig maradt volna nyoma. Ez
nemcsak azzal magyarázható, hogy egyáltalán nem éltek itt
olyan népek, akik fejszével vagy égetéssel irtották volna az
erdőket. Az események úgy is lejátszódhattak, hogy az irtást
kővetően olyan emberek települtek be az Alföldre, akik tisztá
ban voltak a területen zajló folyamatok tényleges hatásaival, és
a X. századi Alföld erdőségei nekik köszönhetik létüket. Ebben
az esetben az Alföld hosszanti sáncait az ő alkotásaiknak
kellene tekintenünk. Az, hogy ezek a népek a szkíták, az
avarok, vagy a szarmaták voltak-e, esetleg mások vagy' mind
együtt, témánk szempontjából most közömbös. A lényeg ebben
az esetben is abban a feltételezésben rejlik, hogy léteztek olyan
közösségek, melyek tagjai a természeti folyamatokkal tisztában
voltak, tudták, hogy mi miért történik a környezetükben, és
képesek voltak ennek a tudásnak megfelelően cselekedni.
lényegében Fekete Zsigmond is ilyen alapokról indult el,
mikor saját tapasztalatait is figyelembe véve. megalkotta
.vízvisszaduzzasztási elméletét." Nyilvánvalóan azt hitte, hogy
ha ó képes volt felfigyelni a sáncok hatásaira, azt megtehették
a sáncok megalkotói is.
„...az avar gyórök vízrendezési szempontból is nagy szerepet
játszottak. Némelyiknek árka olyan természetű, hogy a fentebb
eső folyóból vizet foghatott fe l és eresztett le az alább fekvő
folyóba. De miként saját vizsgálódásaim alapján a délmagyar
országi sáncnál. hol ez a Berzava. Temes és Bega folyókat ke
resztbe metszi, meggyőződtem, azok nemcsak egyszerű védőfa
lul szolgáltak; hanem a m e g á ra d tfo ly ó k n a k azon vizét m ely
a p a rto k o n k iö m lö tt (Fekete Zsigmond szavai egyértelműen
arra utalnak, hogy itt az ártéren levonuló vízről van szó. Azaz a
Joly ókra merőlegesen épített sáncok szükségszerűen elzáiják az
árterei visszaduzzasztva ezzel a foly ók árhullámait A z így
keletkezett ártéri mederszűkületen át lassabban foly ik le az
árhullám, következésképp a sáncfeletti szakaszon az árvízszint
magasabb a sánc alattin pedig alacsonyabb lesz. Ez a sáncok
vonalvezetéséből következik és teljesen független a sáncok
építőinek akaratától. Kiemelés tőlünk.) kívül szorították. Ekként
a gyórökön belül lakó avarok a síklapályon mentve maradtak az
elárasztástól ellenben a gyórök előtt szétterült víz. mint vala
mely szigetetfog ta körül az avarok földeit s az ellenségnek lehe
tetlenné tette a közlekedést. Ez csak a hátasabb helyeken s a
csomópontoknál férhetett be a szemközti oldalról: de ott részint
ó-várakkal, vagyis körökkel voltak külön biztosítva: részint mert
a védőknek erejét könnyen lehetett az oly helyekre összpontosí
tani, a közeledés azért volt nehéz, mert a betörő ellenséget két
oldalról lehetett közrefogni Az ellenség csak úgy győzedelmes
kedhetett ha hátulról tudott behatolni, mint Priscus görög vezér
tévé. vagy Nagy Károly, ki a fiá t Pipínt Olaszországból küldte a
harmadik nagy sereggel, hogy ez a Dráva menti körök kézrekeri
tése után nyomuljon be a gyórök közé s valóban ez biztosította

N. Károly győzelmét, mert ha esetleg Pipin vereséget szenved,
nem Írhatott volna Fatradafeleségének, ki Regensburgban várta
a tudósításokat olyan lelkendező levelet. Szóval az avar gyórök
hivatva volánok a folyók féktelenségét a külső oldalakra
szorítani hol a völgyeket elárasztván, ellenségnek árthattak, de
a gyórökön belül lakóknak nyugalmat biztosítottak. A Temes és
a Bégánál ezért történt hogy a sánc több helyen az elhány ás
Jeleit mutatta, mert a nép másként a kívül rekedt vizektől nem
tudott szabadulni " (Fekete 1882. 155-156. oldal)
Eddig az idézet, s most döntse el ki ki saját belátása szerint
mennyiben tekinthető ez agyrémnek. Ml mindenesetre nem
tartjuk annak, épp ezért a sáncok elhelyezkedésenck és felépíté
sének ismertetéseként, most szó szerint idézzük Fekete Zsig
mond munkáját:

nyomán

mEzek után az Eginhard és mások által említett kilencz demarcationalis gyórt vagy hágót is elszámlcdhatjuk. (3. ábra)
Az első gyór N. Károly idejét tekintve, a délmagyarországi a
Duna és Maros közt keresztben a Temes, a Berzava, a Béga és
ama folyókra. Ezen győrről mondja Torontói vármegye leírója,
hogy az avarok *ama híres sánezokat alapítók, melyek itt-ott
hibásan rómaiaknak neveztetnek;•
M ásodik gyór az elsővel csaknemegyidujü. a bácskai sánezok.
Ezt nem csak Timon és Pray tudósaink hiszik avarnak, hanem
érdekükben Katona István, je les történetírónk is czáfolatba
ereszkedik Marsigli ráfogásaivaL De idegen írók közül Eccard is
avarnak mondja, és úgy v é li hogy Nagy Károly fia Pipin első
ízben irt harczolt volna az elébe jö tt avar seregekkel.
H a rm a d ik gyór a Maros. Kőrös. Kraszna. Szamos menti a
Tiszáig, keresztben a folyókra. Más helyen említést tettem róla.
hogy a Kraszna völgyében talált nagy sánczol Szirmay Antal
élkereszleltette Trajánnak. mert ott egy tudós kassai utazó római
pénzeket talált Szathmár vármegyében Hirip község 1406. évi
hatáijárásakor a Balkán folyónál két régi sánezot talállak. Az
egyik Nagy. a másik Kis Kolch határát szelte á t Ma Kölese nevű
fa lu van ugyanott. Ezen gyórt Laurcntius nevű geometer e
század elején csaknem Máramnros vármegyéig nyomozta. Ezen
részeken körök maradványát szemlélte Beel Mátyás írónk. így
a Bobáld pusztán, s szerinte hajdan a Kraszna vize is erre fo ly t
míg a liáthoriak az ecsedi vár építésekor Eesed fe lé nem
vezették. (Vö az Alföld elvizescdéscról szóló fejezettel.) Em líti
hogy a régi mederben isjá rt. Ugyanolyan várat szemlélt Börvely
nevű szigeten. Mindkettőt hunn vcimak nevezi Ideszámítandó a
Kraszna melletti Jákó vára, melyet a magyarok ott találtak.
Biharvármegyében is több körnek kellett fe k ü d n i Máig látható,
és igen tekintélyes a bihari nagy földvár. Sam ál egy pusztát ma
is Óvá m ák neveznek.
N egyedik avar gyór az Ördögárok, mely Baja tájáról átmegy
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a Kis Kunságba, innen az alpári sik felett a Tiszán keresztbe, a
Tisza balpartjára s meglehetős ép darabokban tűnik elő Biharvármegyében Vörös-Gyűrűs felett Oláh Szt-Miklós tói éjszakra
Nagyvárad felé. keresztben metszve az itteni Korhány nevű
széles ereket. Az ördögárok elnevezési a néptől nyerhette, mert
eleinknél ezen gyór is csak egyszerűen ároknak hivatik. miként
a Csörsz árkáról s a bácskai sánczokról máshelyen az adatokat
közöltem. Ugyanis az I. Géza által 1075-ben alapított benezés
kolostornak (a Gorám mellett] Javai az Alpár síkján bejáratván.
Pelu nevű helységnél mondja az oklevél •ugyanazon cirok
bekeríti az egész földet a voskok része felöl (exparte vosciano•
rum: ma ennek emléke él Varsány nevűfalubanJ és Zundeföldig
jön .* Az utóbbi hely már Bácsvármegyében uolt. Ezen sáncz
Ttszakürtnél (az oklevélben KurthJ mehetett á t mert ennek
határában Aruchemlittetik. A kis■és nagy-kűnságiÖrdögárokról
az alább is idézett Ilorválh Péter írónk mondja: ‘ügy látszik,
hogy az avarok kilencz gyórjének egyikét alkotta.«
Ö tödik avar gyór a Csórszárok és a folytatását a Duna felé
képező Kis Árok. Az első kezdődik Hevesvármegyében Ároktőnél
s elvonul Füzes Abony. Dormánd. Erdőtelek. Kát. Alány. Bód,
Zsadány (1801-ben mégZodanynak iratik). Jász Árokszállás ha
tárain egészen Csányig. hol a hegyek lábához csatlakozik, s itt
egy nagy halom állott végében. A Kis Árok elvonul HevesTvány,
Jász Apáthi Dózsa. Jászberény és Fényszaru halárán. Mind
kettőt Horváth Péter irónk avar sáncznak mondja. Ugyancsak
ennek tartja Fényes Elek. Vele egyetért Palugyay Imre.
H atodik a Nyílra és Vágh melléki gyór. melyet Thierry is említ
s Nagy Károly vezére Megínfred vette be 791. évben. Hogy az
avaroknak erre telephelyük volt bizonyítja a Galgócznál
eltemetve talált avar lovas, ki mellett arabs pénz is került elő.
mely a nemzeti múzeumnak adatott a lovas vitézről maradt
tárgyakkal együtt. Ezen gyór védte az avarokat északra szlávok,
különösen a csehek és marahánok ellen.
Hetedik gyór volt Erisnél, mint legszélső, melyet az avarok
Nagy Károly benyomulásakor ott hagytak s Győrig a Rábához
hátráltak, hol összeszedvén magukat, vele döntő csatátfog adtak
el.
N yolczadik avar gyór a Fertő felett Nezidertól a Lajta folyóig,
mely ma is meglehetősen épen áll. s így csoda, hogy azt is még
nem keresztelte el valaki római sáncznak. Talán még eszébeju t
majd valakinek.
Végre a k ilcn czcd ik gyömek a Balaton tavától délre kellett
feküdni a Dráva irányára keresztbe. Ezenbelül feküdtek a
baranyai körök és a Dráva mentiek." (Fekete 1882. 151-154.
oldal)

4. ábra A torontáli Maros ágak

A gyórök szerkezetéről a következő tudósítást olvashatjuk:
mAventinus leírván a gyórök és körök hágóinak szerkezetét
(2. ábra), ezek szélessége az alapban és magassága 20 láb volt
(tehát 1:1 oldalrézsűvel épültek). Az avarok előbb két sorjában
tölgy, bükk, stbfacólópöket vertek le. melyek közét először kövei
tömték k i s azután földet hánytak f e l (Vízjárta helyeken, kivált
ha a föld fövenyes még ma is így kell építenünk a folyó ellen
hányt gátakat) A hágókba helyenként szűk kapákat hagytak,
hol kyámí lehetett és védelemkor azokat eltorlaszolták. Ezen
gyórök mögött voltak a falvak és tanyák, oly távol egymástól a
mennyire emberi szó elhallatszott." (Fekete 1882. 167. o.)
Végezetül térjünk vissza még egy szó erejéig a vízrendezések
hez. Arról már volt szó. hogy a gyórök árka a folyók árvizeit
egyes helyeken egy másik folyó árterébe át tudta vezetni, tehát
árapasztó csatornaként is működött. Az árkok e szerepét a
Maros folyó mellett is tetten érhetjük. Mint korábban említet
tük, a Maros Strabon (Augustus) korában közvetlenül a
Dunába folyt (4. ábra), a honfoglalás körüli Időszakban azonban
főága már a mai medrének megfelelően Szeged körűi érte el a
Tiszát. m...Ha tehát Strabo állítása szerint melyet a nyomozás
bizonyít, a Maros a Dunába ömlött, de őseink alatt fótömege a
mai irányba, a Tisza felé fo ly t következik, hogy ez ismét csak az
avar gyórárokliól keletkezhetett Erre utal az elején a golgováczi.
és a vége felé egy. Fényes Elek által említett földvár, mely nem
lehetett más. mint a gyór széleihez kötött avar kör...
Midón az avarok gyór árka megadta a Maros maifolyóisát, ez
egyszersniint egy szabályozási műveletet is képez, mely nélkül
Torontói vármegye egyj ó része ma is lakhatatlan lenne." (Fekete
1882. 166-167. oldal) A Maros folyó vízrendszerének bemutatá
sa során utaltunk arra is. hogy ebben az esetben nem feltétle
nül arra kell gondolnunk, hogy a mai folyószakasz teljes
hosszában új árkot ástak, sokkal inkább arról van szó, hogy a
területen átfutó kisebb ereket, holtágakat kapcsoltak egybe, és
az igy kialakított vízrendszert hódította meg a Maros, azaz itt a
sáncot kiegészítő árkot a vízzel vájatták volna ki. (Vö. a Selypes
és a Vajas eredetével kapcsolatban írtakkal - előző fejezetben.)
Feltehetően ugyanilyen árkoknak köszönhetik létüket a Duna
nagyobb szigetei, a Csalló-köz, a Sziget-köz. a Szentendrei- és
a Csepel-sziget:
. Pannóniának Duna szigeteiről semmi bizonyost sem tud a
régiség; de ismeretes előtte Segestica szigete a Szávában, s ezen
kívül Plinius is emlit még Metubaris nevű szigetet
A Száva említett szigetét nem csak a régi írók említik, hanem az
fe l van tűntetve az itineráriákon is. míg a Duna nagy szigeteinek
nyomát ügy azokon, mint a rómaiak tetteivel foglalkozó Íróknál
hiába keressük. A Segestica sziget létezése Strabonból is kitűnik,
de a Duna nagy szigetjeiröl hallgat valamint Plinius. ki Noricumról hosszasabban ír s igy ezt ismerte, vagy legalábbjó értesülé
sekből irt: és a vele szomszédos Csallóközről mégis szintén
hallgat Ha ezen írók nem említik, tudniok kellene a császárok
viselt dolgaival foglalkozóknak. Jelesen Dió Cassiusnak, ki mint
Felső Pannónia praefektje csak ismerhette volna az ezzel
határos nagy szigetet és hogy ó is hallgat, annak egyszerű oka
van: mert akkor a sziget még nem létezett. Marcus AntoniusrÓl
fe l van Jegyezve, hogy a Duna balpartján lakó barbárok beüté
seiért Kr. u. 161. évben elégtételt vevén a velők kötött békében
őket a Dunától távolabb parancsolj c l de az nincs feljegyezve,
hogy a szigetekről is őket kitiltotta, holott, ha ezek léteznek
akkor, azt elmulasztani emberi felfogás szerint nem lett volna
szabad.
Ha a nagyobb szigetek, minő a Csallóköz, Szt-endrel Csepel stb.
a rómaiak idején valóban léteznek, azokat figyelembe kell vala
venni már a vízi törvényeik szerint is, még inkább védelmi
tekintetből; mert ha várat tudtak építeni a Száva szigetére, az
még szükségesebb volt a Dunánál Ha Flexum (Pozsony, mások
szerint Mosony) vagy Beregetium (Szónynél) és Quadrata
(Tltevénynél) már akkor sziget mellett feküsznek, sokkaljobban
ki lettek volna téve a barbárok támadásainak. Nem képzelhető
tehát, hogy ezen előnyt sem ezek észre nem veszik, sem a
belölök támadható hátrányokat a rómaiak fe l nem ismerik.
Hogy a Duna szigetjei akkor nem léteztek, a későbbi idők is
szolgáltamak bizonyítékot...
A budai kőpartok építésénél a Császárfürdóvel szemben egyik
kotrógép épületi kőlapokat római felírással és római téglákat
emelt ki a Duna fenekéről. Azt lehetne itt mondani, hogy ezek
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csak véletlenüljutottak a Duna gyomrába. Talárt be hányták oda.
Ámde ilyen kőlapokat már számos ízben szedtek ki a Duna
fenekéről s érthetetlen, hogy miért akadt kedve valakinek azokat
a többi épületkövckkel együtt a parttól oly távol a vízbe hányni?
Itt tehát a régi Aquincum folytatása állott be a szigetre. Ezt
legújabban bizonyította Salamon Ferencz klasszikus irányú és
felfogású történetírónk, kinek művelődéstörténetünk eddig is oly
sokat köszön. Bizonyította előtte Fényes Elek, midőn hja
Dudáról: »Ilogy ez híres és nagy kiterjedésű lehetett (ti. a
rómaiak idejében! onnan gondolhatni, mivel római épületeket
nemcsak a városban bent. hanem a szántóföldeken, sót még a
Duna gyomrában is fedeztek fe l: és így bizonyos, hogy a
m osta ni Duna-szigetek csak később tá m a d ta k , és
A q u in cu m nagy részét a D una n y elte eL • Hasonló sors érte
a Csepel-sziget alfánál, Duna-Pentele táján álló Anamantia római
várost. Itt is a Dunából régiségek kerültek elő. miből lehet
következtetni, hogy a városnak egyrészét hajdan a Duna
hullámai nyelték e l " (Fekete 1882. 117 119. oldal)
Hasonló eredményre jutott a Csallóköz régi vízrajzát kutató
Püspöki Nagy Péter is. (Itt kell felhívnunk a figyelmet arra. hogy
az avarok tevékenysége hatással lett volna a térség vízhálózatá
nak alakulására, csupán azt hangsúlyozza, hogy a Duna az
adott korban a maitól teljesen eltérő viszonyok között folyt.) A
Duna főfolyása feltehetően a Kis-Duna medrét követte, cs
Komárom környékén is volt egy élesebb Duna kanyar. Azt is
megállapíthatjuk munkájából, hogy Nagy Károly idejében a
Mosoni-Duna nem létezett, a Rába pedig Komárom alatt
torkollott a Dunába. (5. ábra) A térség mai vízrajzi képe a
XV. századot kővetően alakult ki. Ekkor a mai Öreg-Duna egy
korábbi csatornát, .ásványt* foglalt el. (Éredemes felfigyelni,
hogy Püspöki Nagy Péter szerint a Csallóköz vízrendszere
pontosan akkor változik meg, amikor megkezdődik a fokrend
szer összeomlása, illetve amikor a Maros és a Kőrösök vidékén
több cr, vízfolyás is eltűnik, feliszapolódik, illetve megváltoztatja
a folyását.) (Püspöki 1985.)
Mindezen hiteles adatokból és tényekből az tűnik ki, hogy a
Duna nagy szigetei a római időkben nem léteztek, a honfoglalás
után azonban már megtaláljuk őket, tehát e két időszak közöli
kellett keletkezniük. Erősen kérdéses azonban, hogy egy fél
évezred alatt ez megtörténhetett. A Kárpát-medencébe belépő
Duna ugyan a Kis Alföldön a maga hordta kavicstórmclckcn ka
nyarog cs a laza talaj könnyen enged a viz erejének, ezért a
folyó vízjárásának függvényében változtatja a medrét, szigeteket
cpit és sodor el. ez azonban önmagában nem magyarázza meg.
hogyan tudott két állandó jellegű ágat kialakítani. (Annál
kevésbé, meri e két ágat ma is emberi beavatkozással kell
fenntartani.) Nem perdöntő, de figyelemre méltó, hogy' a
Királyházánál a síkra kilépő Tisza, bár hasonló körülmények
között folyik, erre nem volt képes. Itt persze nem azt vonjuk
kétségbe, hogy az adott területen képződtek szigetek, hanem

Püspöki Nagy Péter nyomán

azt, hogy az adott szakaszjelleg mellett, amikor a folyó medre
szinte árvizról-árvizrc változik, a Duna képes volt három állandó
ágat kialakítani. Az Öreg-Duna medrét, mint láttuk itt a XV.
századot követó időszak nagy vízrajzi változásai alakították ki,
a Mosoni ágat pedig létrehozhatták a Nagy Károly-i háborúk
után a térségbe települő avarok, mint ahogy azt Fekete Zsig
mond feltételezi, akiknek ottlétéről a 800-as évekből származó
források is beszámolnak.
Az említett másik két sziget esetében a Duna jellege már
egészen más. Itt igen nehéz lenne feltételezni, hogy e szigetek a
jelzett időszakban maguktól kialakulhattak. A közeli avar
létesítmények itt is arra engednek következtetni, hogy e
szigeteket védelmi célból mesterségesen alakították ki.
A gyórrendszer árkai tehát felfogták és levezették a folyók feles
vizét, néhány esetben magát a folyót vagy' annak egyik ágát új
mederbe terelték. Az árkok és a sáncok egységes, összefüggő
rendszert alkotlak. E rendszer kialakítását és működtetését a
rendelkezésünkre álló adatok szerint az avarok Kárpát-meden
cei tevékenységeihez köthetjük.

6. ábra Térkép a sáncrendszer és a fokrendszer kapcsolatának szemléltetéséhez
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Korábban már többszőr utaltunk arra, hogy a hosszanti
sáncok és a középkori Magyarországon kiépített vízrendszerek
akár együtt, cgyidóben. egymást kiegészítve is működhettek.
Szerepük cs hatásuk több tekintetben hasonló volt. A hosszanti
sáncok az Alföld peremére szorították az árhullám egy tekinté
lyes részét, csökkentve ezáltal a mögöttük elterülő folyóvölgyek
ben az árvizek magasságát, apadáskor a viz egy részét fokozato
san továbbengedték, megemelve ezzel a lds- és középvíz szintjét.
A fokok a viz szétterítésével és összegyűjtésével érték cl ugyan
e z t A fokrendszer azonban más módon is kapcsolatban áll
hatott a hosszanti sáncokkal. Ezt a lehetséges kapcsolatot a
térképen szemléltetjük. (6. ábra)
A térkép részletes ismertetése előtt azonban fel kell hívnunk a
figyelmet egy igen lényeges mozzanatra: A hosszanti sáncok
ismertetése során feltevéseket, kellően nem bizonyított hipotézi
seket állítottunk szembe egymással. Az. hogy e sáncokat még
külön csatornákkal, árkokkal egészítettek volna ki. egy ezek
közül a felvetések közül. Itt nem tartottuk volna hát szerencsés
nek. ha a -gyórök* és a .fokok" kapcsolatának bemutatásakor
egy létező sáncszakasz ismertetésére támaszkodunk, mert ezzel
esetleg azt a látszatot kelthettük volna, hogy a sánc az adott
térségben a mi vázlatunknak megfelelően épült ki, vagy. hogy
ezt mi, mint tényt állítanánk. Éppen ezért a két rendszer
kapcsolatát egy sematikus vázlat segítségével fogjuk bemutatni,
ahol az árterektől az ártéri szigeteken, a kisebb ereken, holtága
kon. a kisebb-nagyobb folyókat egymástól elválasztó hátakon át
az egymás felé futó folyókig az Alföldünk jellemzó sajátosságait
felsorakoztattuk, igy az általunk kialakított kép nagyjából
tükrözi az Alföld peremén futó sáncok jellegzetességeit, anélkül,
hogy eközben valamely konkrét szakaszát megelevenítené.
Térképünkön a sáncvonalak az észak-déli irányú folyó völgye
kel kelet nyugati irányban haladva keresztezték. Mint tudjuk,
a sáncok a valóságban is ilymódon szelték át ezeket s eközben,
mint arról Balás Vilmos tudósít. ma magasabb vonulatokon épp
úgy ál haladtak..., mint ahogy a mélyebb szakaszokon. Itt éppen
az állandó vízfolyások tették valószínűleg lassan tőnkre a
természetes esésvonalakon haladó folyások útjában álló
földmúveket.“ (Balás 1961. 118. oldal) Ezek alapján biztosra
vehetjük, hogy a sáncok, a vázlatunkon látható képnek
megfelelően a mély ártéren is keresztül futottak, azaz közvetle
nül kapcsolódtak a folyók övzátonyaihoz. Ellenkező esetben a
.természetes esésvonalakon haladó folyások" sehol sem tudták
volna tőnkre tenni ezeket a földmüveket. A folyóháton, az ártéri
szigeten futó sánc nem kerülhet a lefolyó vizek útjába, mert
azok a hátakat és a szigeteket elkerülik. A közvetlenül a
folyóhátnak támaszkodó sáncvonal esetében, ha a folyó vagy ér
meanderezés közben eléri a sáncot nagy valószínűséggel annak
árkában folytatja tovább az útját, vagy az árokból .felfelé", tehát
a betorkollásával azonos irányban tőr ki. A sáncot csak ott
tudja áttörni, ahol az már nem érintkezik a folyóháttal, az ártéri
szigettel. A vázlatunkon jól megfigyelhető, hogy az ártereken
futó sáncok ártéri mcdcrszúkületet okoznak. Az adott esetben

akár a folyó medréből kiszakadó kisebb erek, fattyüágak űtját
is elzárhatják. Ez szükségképpen azt jelenti, hogy árvíz idején
a folyóvölgyekben levonuló árhullámot e gátak feltartóztatják,
azaz az árvíz szintje a sánc feletti folyószakaszokon magasabb
lesz, mig a sánc alatti területeken alacsonyabb. Szeretnénk még
egyszer hangsúlyozni, hogy ez a tény a sáncok elhelyezkedésé
ből következik, azaz a földművek létesítésének céljától függetle
nül bekövetkezik. A megemelt árvizszínt segítségével a sáncok
árkai az árhullámot megcsapolhatják. A fokok bemutatásakor
láttuk, hogy az . alföldi folyók az ánjizek ismételt hordalék
terítéseivel a meder két oldalán néhány méter magas és
többszáz méter (a nagyobb folyók 1-2 kmj széles folyóhátat
építettek." (Frisnyák 1990 15. oldal) Ezeket a néhány méter
magas hátakat átvágták a sáncok 2-4 méter mély árkai, azaz
ezek az árkok a vizet ténylegesen átvezethették az egyik folyóból
a másikba. Ezek tehát a tények. Most nézzük meg a hozzájuk
kapcsolható feltevéseket.
Az árvizek levonulását befolyásoló sáncokat még abban az
esetben is felhasználhatták az általuk határolt terület vízház
tartásának szabályozására ha eredetileg csak védelmi célokból
emelték azokat. A sáncok építői felfigyelhettek arra. hogy e
gátak, mesterséges mederszorulatokként felduzzasztják a folyók
árhullámait. E felduzzasztott árhullám szétterítése több okból
is szükséges volt. Az elsó és a leglényegesebb ezek közül, hogy
a víz lehetőség szerinti szétvezetésc csökkentette a gátakra
nehezedő nyomást. így tartösabbá, stabilabbá tehette azokat.
Amennyiben tehát az árvizet a .gyórök’ előtt is szétterítették,
megnövelhették azok élettartamát. Ennek érdekében a folyó
völgy minden létező medencéjét, kfscbb-nagyobb holtágát,
laposát meg kellett tölteni az árvízzel, lehetőség szerint úgy,
hogy' a terület képe hosszú távon se változzék meg. azaz az
ártéri medelváltozások mértekét és ütemet a lehető legalacso
nyabb szinten kellett tartani, ezt pedig, mint ahogy a fokok
bemutatása során már láthattuk, az egyes öblözetek alulról
töltésével lehetett elérni. Vagyis a gyórárokból. illetve a folyóból
a fokokkal teljesen azonos csatornák útján kellett a vizet az
ártéri medencékbe, laposokba vezetni. A mellékelt sematikus
vázlaton nem tüntettük fel. de a folyóhátak felszíne sem volt
egyenletesen sík, itt is akadtak alacsonyabb fekvésű terepala
kulatok, melyeket e csatornák segítségével ugyancsak meg
lehetett tölteni vízzel. Ha pedig a sáncokat ezek az általunk
ismertetett csatornák és időszakos víztározók kiegészítették, a
sáncok nem csak a víz visszatartására, hanem az ár levonulása
után összegyűjtésére cs fokozatos levezetésére is alkalmasak
voltak. A fokrendszer cs a gyórrendszer összekapcsolása révén
a legszélsőségesebb viszonyok között is többé kevésbé biztosíta
ni lehetett az Alföldre jutó folyók egyenletes vízállását. Kérdéses
azonban, hogy a két rendszer az itt ismertetett módon kapcso
latban állhatott-e egymással.
Ahhoz, hogy erre a felvetésre válaszolni tudjunk, ki kell
térnünk a korai vízrendezések eredetének tárgyalására, ez
azonban újabb fejezetet igényel.

Debrecen városképe az asztalos céh 1788. évi szabadulólevelén. Kabai Mihály rézmetszete
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CSÖRSZ Á R K A.
Borsod s H eves határán.
Jó vándor, aki jársz.
A sík vidéken e f y vén
Á rok n yom ot talalszl
Ez, mint órjás ekétől
Szán tott barázda-ut,
Tiszától a Dunának
N ehány m értfö ld je fut.
Magas partját m i végett,
M ikor s ki hányta fel?
A z eltűnt századoknak
Ilom á lyib a n vesz e l ;
S ú gy áll a zöld merőben.
M int nagy királyi sír.
M elynek porlott uráról
R ég m egném ult a hír.
D e annyi szent igaz. hogy
Sok százados korú ;
— S jó h ogy nem szól, beszéde
M ert volna szom orú! —
Sok év dúló hatalm a
M cgküzködött vele ;
D e íölddel m ég m á ig sincs
B e tö ltv e kebele.
S k i tudja, m ég körűle
H án y em b om yom kihalt
M ig v i idő s enyészet
R on tó hatalm ival.
De — mint a népnek ajkán
M áig forog neve. —
Csórsz árkáról, halljuk meg.
Mit mond az agg rege.

Régen, felette régen.
Sok tenger é v előtt,
Klöbb mint a m agyar nép
E szép hazába j ö t t :
A kósza Longobárdok
K irálya Rád vala.
Pannónián ki ur lön.
K arjának általa.
A n agy Dunának árja
F edezte birtokát.
M elynek kövér, meződús
Partján ü tö tt tanyát.
R ád úr kem ény v ité z volt.
T erm etre óriás.
Esetlen durva bárdját
H árom se birta más.
Vad arca, rőt szakállal
Szem ig benőve v o l t ;
Töb b et m ondott szemével.
Mint ajk iva l, ha szólt.
H arc v o lt egész világa,
S alig h ogy megpihent.
Mint a darázs kizúdult
S im ét csatákba ment.
S akit balsorsa ottan
K eze ügyébe v i t t :
El nem beszélte otthon
A harc történetit.
T örtén t egykor, h ogy R ád úr
K em én y csatába s z á llt:
Frigyesnek hitta Csörszöt,
A szép avar k ir á ly t ;
És o tt, hol a Tiszának
Zuhognak habjai.
Vad tűzzel ültének fel
Csörsz, és avarjai.
És am int összeforrott
A két k irály h a d a :
Elsöpré. mint az árvíz.
K i rája támada.
A z ütközet kem ény volt.
D e gyorsan vége lön.
M ert elfu tott az ellen.
S elhullt a harcmczőn.

M egadván ellenének
Rád a halálcsapást :
Iv o tt Csörsszel Hadúrnak
K eg y etlen áldomást.
A ztán a harci zsákm ány
O sztályra vetteték .
Ju tott a hadfiaknak.
B ő s e ib ő l, elég.
D e Lsörsznek semmi kedve
Osztozni nem vala.
M ert szíve gondolat ja
T o vá b b ra szárnyala ;
M ert szive gondolatján
R ád úr leánya élt.
Szép Délibáb, jutalm ul
F rigyes csatáiért.
A puszták vadrózsáján
M erengtek álmai.
Csatás szivét m egejték
A lányka b á ja i;
S megeskuvék : alatta
Bár rom ba d ől a föld,
S az ég fejére om lik . . .
D e b im i fo gja ő t !
R ád, tű zhelyére vivén
H arcot lesó hadát.
F eléje G ó rs z im igyen
H a lla tta s z ó z a tá t:
•Rád, jó szomszéd, frigyes társ.
U r szép PannóniánI
M cgharcolá csatáját
Csörsz ért t ed a csatán ;
K it a halas Tiszának
Uralnak m artjai,
lls érte élnek, halnak
K em én y avarjai.
K in ek hatalm a nagy. — de
M eglásd! — n acyoobra nő . . .
H atcdij fejéb e' Kéri
Szép D élibábot ŐU
S kis szíve Délibábnak
Gyorsan dobog vala.
O ly kínos édesen fáj
A szónak általa ;
S a fá jó édes érzet.
T itkos szerelme v o lt,
M ely olthatatlan lánggal,
Szép Csörsz felé hajolt.
D e Rádnak. Csörsz beszédén.
Szörnyen íő t a í e j e ;
M ég most nem vo lt tanácsos.
H o g y vétsen e lle n e ;
És bár eszébe' sem vo lt
O d ’adni a leányt ;
— M ert készült birtokából
K ito ln i Csörsz királyt, —
G o n d o lk o d o tt. . . va d arca
V illám okat lö v e lt.
Míg fo itély o s fejével
V égiil im így f e le lt :
•Nem bánom Csörsz, leányom
Legyen m enyasszonyod!
D e b im i Őt — Hadúrra
M ondom ! — csak úgy fo g o d :
Ha, — jó l fig y e lj! — Tiszádnak
V izm osta partira.
M elyen jővél. az úton
Vizen viszed haza!
H atalm at em legettél.
Láttasd m eg jó v ité z !
Es R ád édes leányát
K arod b a tenni kész!*
M egértvén Csörsz im igyen
A nagy határzatot.
N ép ével tűzhelyére
S ietve tá vo zo tt.
Hószinü harci mén fútt
Szép Csörsz k irá ly alatt,
S o tt term ett a Tiszánál
M iként a gondolat.
A rcára, gyors utában
L á g y szellet ár om olt.
S a szellő Délibábnak
M eleg fohásza volt.

P artszaggató Tiszánál,
A zöld füzes felért.
Száz m ee száz kéz tőré fel
A m egícKüdt gyep et :
Csörsz népe talpon állott.
T alpon egész hada.

S nagy és kicsiny, ifjú s vén,
Munkaban izzada.
Tekintsd a h an gyabolyt m eg.
H a felb o ly g a tva lön ;
Ü g y hem zsegett az em ber
A népesült mezőn.
É g e tt a munka, éjjel.
N appal, későn, korán,
H o g y m ély árok hasadt a
D olgos sereg nyom án ;
S T iszától a Dunának
V ett a m ezőn futást.
N aponkint mind továb b nyúlt.
S haladt szemlátomást.
Csörsz m indenütt jelen volt ;
Un dplt. ha lankadott :
Népének, biztatása
M egint erőt adott.
Szép D élibáb sóh ajtva
N ézett kelet felé.
Kétség, rem ény s szerelme
Fogva&ztá, éltctél
E gykor, h o gy fenn virasztott.
S vérzé a bú nyila.
A lm o t küldött a hajnal
Ncdús pilláira.
S elő tte álmain szép
Tündér világ terült.
Am elyben száz varárs kép
T ám adt, m eg elm erült.
H ű Csörsz király, s az árok
Tünék fel álmain,
S szerelmrs vőlegénye
Ű t v itte habjain ;
Felébredett . . . s boldog v o lt
A z édes álmakon,
É s várván várta hívét.
A gyors hullámokon
D e hasztalan rem élt, várt,
S cpedt a hű leány.
M ert Csörsz királyt lováról
E g y vészes éjszakán.
— Sürgetve nyargalózván
A z árok m entiben
A z ég tüzes villám a
Ü té le hirtelen.
K i vérengző csatákban
Párjára nem talált :
Erős Isten n y ilá tó l.
L á tá m eg a halált.
És a ineqlankadott nép.
L e g o tt pihenni tért,
M egátkozván az árkot
Sok fáradalm iért,
S szerelmes D élibáb . . . ah
M ély v o lt szívbánata . . .1 —
E lh alt, m iként az alkony
Csendes fuvallata.

A z ároknak tövénél.
Á roktő m ost is áll
Borsodban, a Tiszának
Fú zlcp tc partinál.
S a hely, hol véget érc.
N é p tő l riiegszállva lön.
Épülvén Á ro h izá llá i
A z áld ott sík mezőn
Sok é v letűnt, m ióta
A z árok m egszakadt.
D e a regének ajkán
C iS ru d rk i felm aradt.

N ézzétek D élib áb ot . . .!
V erőíénycs napon
M eg-m egjelen rem egve
A sík határokon.
A z alföld n ek vidékin
TünŐ szárnyon lebeg.
Csörsz nyu gh elyét keresve.
És nem találva meg.
S kesergvén m ost is. akit
H ajdan kön yezve várt :
K lönti könyözönnel
K örü l a láthatárt.
És ú jia látja álm át.
M elyet rég álm odott.
M ert m egtelik viz-árnnyal
Csörsz átka is legott.
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Az ördög árka
A szarm ata sán cren dszer
Debrecen környékén
Egykori hatalmas fold sáncok maradvá
nyai többféle találhatók az Alibid pere
mén. A nép a Tiszántúlon az .Ördög
árkának’ , a Duna-Tisza közén .Csesz
árkának". .Csörsz árkának’ nevezi ezeket,
és létrejöttüket különféle mondákkal
magyarázza.
E sáncok feltérképezésükkel egybekötött
kutatását valódi eredetük és rendel tété
sük megállapítása végett a Balás Vilmos
által összegyűjtött irodalmi cs kartográfiai
adatok felhasználásával a Magyar Nemze
ti Múzeumnak egy munkacsoportja (Garam Éva. Patay Pál és Soproni Sándor)
számos más helyi kutató közreműködésé
vel 1962-ben kezdte meg, és közel húsz
éven át végezte. A kutatások eredménye
képpen megállapították, hogy e sáncok
hatalmas rendszert alkotnak, amely az
Alföldet — a Nyírség zömét és az attól
északra cs keletre eső részeit kivéve — a
Dunától Vác és Budapest között kiindul
va keleti irányban a Tiszáig, majd tovább
Ujfchértóig. ott nagy ívben délnek kanya
rodva mcgközelitóleg Debrcccn-Biharkcrcsztes-Nagyszalonta-Arad-TcmesvárVersec vonalán az Al-Dunáíg körülövczi.
mintegy 550 km hosszúságban. Nem is
egy vonal alkotja a sáncrcndszert: az 2-3,
sót pl. Biharban, valamint a Maros és
Temes között 4. egymástól 3-15 km távol
ságban. nagyjából egymással párhuzamo
san futó vonalból áll. Az általuk és a
Duna által bezárt terület 60 00065 000 km2-t tesz ki. A sándok egy árok
ból és annak belsó (a Duna-Tisza közén
deli, a Tiszántúlon nyugati) oldalán emelt
sáncból álltak. Az árok mérete és alakja
— részben a talajtól függően - változó
volt. Mélysége 1,50-3.10 szelessége 3,40
és 10.40 m között ingadozott, kereszt
metszete pedig 4 és 18 m2 között.
A kutatások során több helyen a sáncok
átvágása alkalmával korhatározó leletekre
is bukkantak. így Tiszazsadány mellett
c£y legkésőbb a 111. század közepén el
temetett sírra találtak, Kötegyánban egy
ugyancsak III. századi telep helyen halad
át az Ördög árka, ugyanakkor Oszlámál
egy XI. századi temető szélét alkotja. A
sáncrendszert tehát a két időpont között
kellett létrehozni. Az általa körülzárt
terület viszont a fenti időhatárok között
itt lakó népek közül egyedül a szarmaták

szál lás terű le tével egyezik. A sánc létreho
zói tehát csakis ók lehettek, a 320-330-as
években. 322-ben ugyanis Nagy Constan
tinus római császár, megtorolva a szarmata-jazlg törzsek betörését Pannóniába,
legyőzte őket. és a birodalom szövetsége
seivé tette. A rómaiak kezdeményezhet
ték. hogy a szövetségeseik a szállásterüle
tük határát jelöljek meg sáncokkal, ami
egyben kisebb rajtaütések, portyázások
ellen is hivatva lett volna ókét megvédeni.
A sáncok határjelzó és védelmi szerepe
azonban a 370-es évek végén, a népván
dorlások előszelét hozó germán népek
sikeres támadásai miatt megszűnt, (lásd
még Molnár Géza írásának e kérdésre
vonatkozó elemzését,
szerk.)
Debrecen határát az Ördög árkának két
vonala is átszeli. Az egyik a hajdúhadházi
Csereerdóból lép át a Monostori erdőbe,
majd a Nagyerdőn fut keresztül (a temető
főbejáratától 100 rn-re nyugatra), végül
jól látható a Paci-erdőben is. A másik a
hajdú had házi Nagyerdőből jön át Pallagon, majd délkelet felé kanyarodva ke
resztezi a Fancsikai- és Bánki-erdőt.
Ennek egy szakaszát a Vámospércsi út
mellett a kisvasút .Csereerdó" megállójá
val szemben eredeti alakjára helyreállítot
tuk.
Költségeit a FEFAG Debreceni Parkerdé
szete fedezte, példát mutatva arra, hogy a
rábízott terület történeti értékeinek is
felelős gazdája.
(M. Nepper Ibolya (Déri Múzeum) és Palay
Pál (Magyar Nemzeti Múzeum] múzeumi
ismertetőjéből.)

A magyar nép a Tejutat számtalan névvel
illette, ezek közül egyik a .Csőrsz-árka".
Nagyapám mondta, aki a bihari Konyáron
lakott: a falu mellett húzódó árok .Noé ill.
a bárka-árka", mely a vízözön elmúltával
az utat Jelölte meg a levonuló viznek. s a
rajta lévó menedéknek.
(60-as évek eleji közlés)

A helyreállított sánc Nagycserén, Debrecen mellett

Csörsz árkáról
1.... bővebben tud azonban még ama
már fentebb említett régi árkok, sáncok,
gátakról, melyek például egyfelül, a
Dunától Tiszáig, Pest, I leves és Jászság
ban. másfelül ismét Erdély s a Székely
földról a Duna s Tiszához levonulnak,
azokat IIUNÁRKA, IIONÁRKA és IIOMÁRKA. meg CSÖRSZ és CSÓSZÁRKA, meg
CSÖRSZ és CSÖSZARKA, de különösen
ÖRDÖG ÁRKA. ÖRDÖG GÁTJÁNAK stb.
nevezve.
... mellette már Erdélyben: Budavár,
Udvarhely és Kadicsfalva mellett keresik
régibb történetíróink Attila lakát,... újab
ban a jászságbani Csörsz-hun árok mel
lett; de már régi történeti mondánk is
arra mutat, hogy a magyarok bejövetele
kor a honban talált romokat, sb. őseik,
hun elődeiknek tulajdoníták.
... mit isméi a nép hagyomány talán ama
Csörsz névvel akarna tudni. Tompánál
legalább egy rege beszéli, hogy Csörsz az
Avar fejedelem ásatja a Duna s Tisza
közti árkoL ... Vasban is egy Csomőcz
árok név, nem is vélném a Csörsz névnek
a népnél talán kelendőbb Csösz-re igazí
tását..., ha az alatt egyszerűen csak a
csősz - custos, vigil értelmét keresik, ma
eredeü jelentése kimúlhatott, lehet hogy
még valami szemcsés véletlen által erre is
rá jóvendünk, de én nem kétlem, hogy
benne is avar népségi ós hagyományos
név keresendő, mint a honárka és homárkában a hunárka lappang.
2... e sáncok anyaga szalmával gyűrött
s égetett föld, melynek mind két oldalára
közönséges föld hányatott, a tudósító
szerint a sánc úgy alakíttatott volna: hogy
a kivan la tó szélességben mintegy három
lábnyira a föld felásalott; erre keresztbe
fa rakatott, ennek fölébe a gyúrt föld
tétetett, a fa pedig meggyúj tatot t. mikint
azt bizonyítja a föld hányás alatt látható
hamú és szén: a sziklás helyeken is a tűz
ereje észrevehető. Ezen régen így' történ
hetett dolog valóságát um. e kővetkező
rege is bizonyítani látszik, mely máig is él
a helembai nép emlékezetében: azon
időben midőn földünkön az állatoknak is
voltak birodalmaik, egy ízben a vakandokok királya felső tartományaiból seregével
együtt át akart menni a Dunán, de mint
hogy azt át úszni nem mercszlék, és hogy
az emberektől észre ne vétessenek, tarto
mányukból egy földalatti hidat építenek,
s azt a Duna medre alatt el is késziték;
azonban minden gondoskodás dacara az
emberektől észrevétettek, általuk hídjok
felgyújtatott akkor épen midőn azok a
Duna alatt mentek: minek következtében
a Duna alatü fahíd is lángba borulván, a
viz nyílást kapott üregükbe. azokat meg
fojtotta és a vakandokok nagyszerű tervé
nek vége lón.
(Ipolyi A mold: Magyar Mythológia Pest.
1854)
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M. NEPPER IBOLYA
ALFÖLDI „FÖLDPIRAMISOK”
Négyezer éves kurgánok a Tiszántúlon
A rézkor végén. i.e. 2000 körül keletről a füves pusztákról a
Kárpát medencébe benyomuló pásztomép törzsei északon és
nyugaton a Tisza vonaláig, délen az Al-Dunáig leigázták az itt
lakó rézben és aranyban gazdag bodrogkcrcsztúrí kultúra
ugyancsak állattartó népességét. A hóditó pásztomép — akiket
etnikumhoz még nem tudunk kötni — jellegzetes temetkezési
helyei a kurgánok (közismertebb, de helytelen néven kunhal
mok) azóta hozzá tartoznak a Tiszántúli táj arculatához.
Tőbbszáz süvegcukor alakú kurgán őrzi még ma is temetkezé
süket. Kcsób más népek is felhasználták ezeket a mesterséges
halmokat temelkezóhelyként, illetve a XI. századtól templomaik
épitési helyéül.
Az utóbbi évtizedekben sok halmot elhordtak, mert útépítkezé
sekhez s nagy építkezésekhez földnyeró helyként használták.
Pedig védelmük már a Millenium idején megkezdődött, amikor
ezeknek a halmoknak nagy részét fával telepítették be. Ezek a
kis erdők, jóllehet a fa gyökerei károsították a halmot, némi
védelmet biztosítottak. Az utóbbi másfél évtizedben védelem alá
helyezték a halmok nagy részét. Ennek ellenére a megyei
múzeumoknak sok gondot okoz a védelem betartása, a kurgá
nok megóvása a felelőtlen pusztítástól. Hajdú-Bihar megye
területén az elmúlt 20 év alatt Igaz csak két kurgán feltárására
került sor, mégis e megyében van a legtöbb feltárt halom Zoltai
Lajosnak köszönhetően, aki 1905 és 1927 között 11 halmot tárt
fel.
1969. május 7-én a püspökladányi Karacs Ferenc Iskola
múzeum vezetőjétől érkezett a lclctbcjclentés a debreceni Déri
Múzeumba, hogy a Budapest-Záhony vasútvonal püspökladányi
szakasza mellett emelkedő Kincsesdombban .alagútra" bukkan
tak.

A püspökladányi Kincsesdomb (korábbi nevén Nyakvágószék
halma} a távolabbi környéknek is egyik legnagyobb halma.
Leletmentésünk idején mérhető magassága 7,5 méter, átmérője
81, illetve 83 méter, tehát majdnem kóralakú, déli irányban
kissé elliptikus. A halom eredeti magassága még nagyobb
lehetett mint a földmunkák megkezdésekor.

A helyszinre érkezés után nyomban megállapíthattuk, hogy a
halom északnyugati oldalában valóban egy 120-140 cm
átmérőjű boltíves mesterséges üreg tátong. Ez az üreg egy
alagútszerű földalatti járatba nyitott utat. A Kincsesdombol az
útépítő vállalat földnyeró helynek használta a 4-es múút új,
Püspökladányt kikerülő szakaszának építéséhez. A földgép a
halomból kb. 3,5*4 méter vastagságú réteget gyalult már le,
amikor beszakadt az üreg. Miután a gép utat nyitott egy
földalatti járatba, az ott dolgozók közül többen be is mentek
abba. meg a helyszínre érkezésünk előtt. A későbbiekben feltárt
járható alagútrészek közül ez a fójárat nevet kapta. Részben
azért, mert a legszélesebbnek és legmagasabbnak bizonyult,
részben pedig mert 11 méter hosszúságban valóban járható
volt. A járatok rendszerezése során az .A" jelzést nyerte. Az _A"
vagy fójáratból balra ágazott cl egy vakjárat s ennek a jobboldali
falából nyílott egy kisebb és keskenyebb újabb járat, mely a
halom közepe felé tartott. Ezek a .B", illetve „C" jelzéseket
kapták.
A halom járatrendszerének feltárását az útépítő vállalat gépi
földkitermelésével párhuzamosan azonnal elkezdtem. Először
délkelet 5’ irányban tűztem ki egy 20x7 méteres szelvényt. A
kitűzés helyét az határozta meg, hogy a már ismert és felmért
fójárat valamint a két keskenyebb oldaljárat beleessék a
munkába vett felületbe. (A. B és C járatok) A kitűzött szelvény
teljes kiterjedésében ásónyomonként haladtunk lefelé a járatok
gerince irányában. A harmadik ásónyomnál beomlott a föld.
Láthatóvá vált egy 1 méter átmérőjű üreg. A beomlott föld
kitermelése után bizonyosodott be. hogy ebből három irányban
is tovább lehet haladni. Két irányban a már ismert fójáratból
balra vezető elágazásokhoz (B és a vakjáral) csatlakozott. Ez a
földomlás melletti járat kapta a .C" jelzést. A járat falában, ahol
elválóan omlott meg a föld. egy koponya körvonala vált látható
vá. A járat felől a sirhoz vezető eredeti beásást a leomlott
földtömeg miatt nem tudtam lefényképezni. Ugyanakkor
nyilvánvaló volt. hogy az az általam 1. számúnak jelölt sirhoz
tartozott. A beásás előtt a C Járat összeszúkült. Ez arról
tanúskodik, hogy a járat végét tudatosan cl akarták választani
annak előző szakaszától. Erre törekedtek azzal is, hogy a járat
iránya is megtört. A beszűkülés után a Járat baloldali falába
vájták a sírnak szánt üreget és ebbe lábbal csúsztatták be a
tetemet.
Itt helyezkedett el egy hanyatt fekvő csontváz, amelynek
tájolása NY-K. Eredetileg felhúzott lábai oldalra dőltek, ú.n.
-be ka terpeszben" találtuk meg. A csontvázat néhol eredetileg a
tetemet fedő gyékény maradványai borították. Ez a tulajdon
képpeni „halotti lepel", alapszíne sárga volt, amelyet 4 cm szeles
fekete csíkozás díszített. A sír földjében talált néhány okkerrög
volt minden melléklete.
Amikor az A. B és C Járatok fölötti szelvény mélyítése meghalad
ta az 1 métert, szépen kirajzolódott a Kincscsdomb elsődleges
szintvonala és a később ráhordott magasítás. Ennek a magasí
tásnak az általam rögzíthető vastagsága 20 100 cm között volt
mérhető. Ha számításba vesszük, hogy a leletmentő ásatást
megelőzően már igen nagy mennyiségű földet szállítottak el, a
magasítás 1969-ben mérhető vastagsága 3.5-3,8 méter lehetett.
Ez azonban meg mindig nem adja meg a halom eredeti magas
ságát — és így' a magasítás mérvét sem - hiszen a kincses
dombról hordták a földet a jelenlegi, Dcbrccen-Hudapcst vasúti
töltés emelésekor is. Mindenesetre a metszetből egyértelművé
vált. hogy a halom felső része egy jelentős magasítás, mely véle
ményem szerint minden kétséget kizáróan az 1. számú sir bete
lepítésével kapcsolatos. A halom magasításának keresztmetsze
tét az A járul 15. méterénél felvett metszetrajz meggyőzően
mutatja.
A C járat eredeti falának kutatása során egy 2,5 méter és 0,9
méter széles kamra nyomára bukkantunk, melynek alját és ol
dalát fával bélelték. Sikerült megfigyelni, hogy a vékony tölgyfa
pallókat a nyers földbe szinte belenyomták. — így készült a fa
burkolása a kamrának. Az elkorhadt faburkolaton sárgásbarna
elszíneződés mutatkozott, rajta hosszanti fekete csíkozással. Az
elkorhadt fapadlón szanaszét clkorhadt cmbercsont töredékek
voltak. Tehát a faburkolatos kamra sír befogadására készült.
Ezt később kirabolták cs teljesen feldúlták. Az objektum, amely
pontosan K-NY-i tengelyben feküdt, a 2. számú sir jelölést kap
ta. Melléklete az 1. számú sírhoz hasonlóan, nem volt. Az 1. és
2. számú sírok a fójáratnak (A járat) egyazon oldaljáratában
helyezkedtek el.
Az AJárattól északkeletre, az elsőnek húzott 20x7 méteres szel
vényünkön kívül, leletmentésünk idején a földgép, mely a kiter
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melést az általam kijelölt helyeken folytatta, újból beszakadt,
így vált feltárhatóvá egy újabb, az A-B-C járatokkal azonos
melységben elhelyezkedő, de attól független járat rendszer.
Ennek a részei a D, E, F és G jelöléseket kapták. Azt a második
járatrendszert is teljesen feltártuk, de a nagyjából a fó égtájak
nak irányított folyosó-rendszerben sem sir, sem állatcsontok,
sem más lelet nem került eló, mely bármelyik korban ennek az
objektumnak a használatát bizonyítaná. Hogy ez a második
.alagút rendszer' az A-B-C járatokkal egyidóben készült, azt két
tényre alapíthatom. Egyrészt a két járatrendszer azonos mely
ségben helyezkedik el. másrészt a folyosók kiképzéséhez ugyan
azt a föld ki terme lesi technikát. A feltárt hat járat oldalfalait és
mennyezetet — ahol megvolt épségben — mindenütt gondosan
megvizsgáltam szinte méterről méterre. Megállapítható volt,
hogy a folyosókat nem ásóval, hanem egy viszonylag keskeny
vágófelúletú kapa-szerű eszközzel készítették, melynek a
földben maradt .lenyomatok" alapján hasonlónak kellett lenni
az erdei munkások gyökérvágó kapájához.
Leletmentó ásatásunk 1969. évi elsó szakaszának utolsó fázisá
ban a Kincscsdomb északkeleti felén folytattuk a módszeres ha
lomkutatást nagy felületen. Itt egy újabb —az elózó kettőnél jó
val kisebb, amazokkal össze nem függő —járatra bukkantunk.
Ennek az elhelyezkedése viszont azonos mélységben volt mérhe
tő az A-B-C, illetve a D-E-F-G járatrendszerrel. Ezt a harmadik
.alagutat" H-val jelöltük. Ennek a járatnak az aljában feltámnk
egy 170x80-100 cm-cs szabálytalan téglalap alakú gödröt. Ez
pontosan megielel egy nyújtott helyzetú csontvázas sir nagysá
gának. Vázat vagy csont töredékeket nem leltünk. Véleményem
szerint azonban a H járatnak ez a szabályos gödre sírhely volt.
Olyan síré, melyet már a temetés után nem sokkal kiraboltak.
A letemet az aknás bejáraton keresztül eredeti helyéről kihúz
hattak. Ezt a véleményemet támasztja alá az. hogy az elsó járat
(A) felfedezése és a leletbcjclcntés előtt jóval a halomnak erről
a részéről a földggyalu egy koponyát és néhány hosszú csontot
nyesett ki. Ezeket, mivel belekerültek az elszállított földbe, már
a feltöltés helyen sem sikerült megtalálnunk, de a helszinen
dolgozók határozottan emlékeztek a csontmaradványokra. Azt
feltételezem, hogy ezek a H járat .szabályos gödrében" elhelye
zett sir vázanak a temetés után nem sokkal történt kirablása
során másodlagos helyzetbe került maradványai voltak. így a
Kincsesdomb földbe vágott járataiban tulajdonkeppen három te
metkezés volt: az 1. és 2. szárnú sirok és a H járatban elhelye
zett sir.

vagy két jól járható főággal és néhány kisebb, több esetben
vakjáratnak bizonyult oldaljárattal. A földalatti járatrendszer
feltehetően három sírt foglalt magába, de ezek közül a harma
diknak (a II Járat gödrében) a létet csak következtetni lehet.
1970-ben kerülhetett sor annak tisztázására, hogy volt-e a
halom alatt centrális elhelyezkedésű sír. A halom bázisának
szintjéről csak két ásónyomot kellett haladni s ebben a mélység
ben megtaláltuk az igen rossz megtartású csaknem szétporlott,
északkelet-délnyugati tájolású, baloldalán fektetett, zsugorított
vázat. Ez a halom alatti temetkezés — az alap temetkezés —
kapta a 3. számú sir jelölést. Az elhunytat kecskebórbe
csavarták, mellékletül csupán néhány okkerrögöt helyeztek
mellé. A halom alatti ú.n. centrális temetkezésnek külön
érdekessége a sírtól északnyugatra húzódó negyed körív alakú
árok. amelynek a temetési szertartásnál lehetett szerepe. Belőle
állatcsontok és okkerrögöcskék kerültek eló. A kurgánunkat is
létrehozó ú.n. gödörsiros kultúra népe Ukrajna és Moldva felől
kis időeltolódással, de több hullámban érkezett a Tiszántúlra.
A Kincsesdombból előkerült sírok kronológiai vizsgálata s a
Zoltai Lajos által feltárt halmok anyagával való összevetése is
ezt bizonyítja.
Tizenhat év elteltével 1986 nyarán újabb nagy halomrombolás
jutott tudomásunkra. Sárrétudvari és Szerep között a Körtvélyes ér mellett megbontották s elhordták egy 4-5 méter magas
kurgánnak közel egy negyedet. A helyszínen talált ember- és
állatcsontok arra hívták fel figyelmünket, hogy sírokat is
megsemmisített a markológép. Leletmentó ásatásunk során egy
honfoglaló temető töredékét sikerült feltárnunk, amelynek a
halom eredeti temetkezéseihez természetesen semmi köze sem
volt.
Évekig tartó leletmentésünk során a kurgán teljes feltárásakor
a rézkor végi a lap temetkezés re hordott halom szélén körben,
egymástól nagyjából azonos távolságban, 15-18 méterenként 5
sir került elő, mindegyik korabronzkori, s a halom magasításá
ban a hatodik. A halom-alap-, vagy centrális temetkezését,
amelyre az elsó kurgánt emelték, még nem sikerüli feltárni,
ugyanis a halom tetején elhelyezett magassági pontot anyagiak
hiányában nem tudtuk áttetetni. A halom feltárása során
előkerült sirok mcllékletanyaga igen gazdag. A feltárások során
sikerült megfigyelni és rögzíteni a halom szerkezetét is. Ponto
san nyomon következő a metszetfalakban az elsó. rézkor végi
halom felszíne és az erre ráhordott magasítás. A lelőhely
kulcsfontosságú a rézkorból a bronzkorba való átmenet
kérdéseinek megválaszolásában.
Dr M. Nepper Ibolya, régész, a debreceni Déri Múzeum osztály
vezetője. 25 éve dolgozik a megye régészeti feltárásain.

A püspökladányi Klncsesdomb feltárás közben
A Kincsesdomb fent leírt járatrendszereinek módszeres feltárá
sa. a sirok környékének alapos vizsgálata és a feltárt rész
bemérése után megindult a halom földjének elhordása. Ezt a
munkát állandóan a helyszínen tartózkodva kísértem figyelem
mel. A már kitermelt föld elszállítása során nem kerültek eló
scmembercsont-maradványok, sem állatcsontok, sem régészeti
i g értékelhető leletek. A földgyalu a halom általunk nem
kutatott oldalain dolgozott tovább, itt sem bejárati .üregek",
sem újabb járatok már nem kerültek elő. így teljesen megnyug
tató módon lehetett összegezni az 1969. évi munka eredménye
ként: a Kincsesdombon három azonos mélységben elhelyezkedő,
de egymással össze nem függő járatrendszer volt, mindegyik egy
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A solymári Waldorf óvodát november 30-án avatták fel
Andrásfalvy Bertalan miniszter úr, német, svájci, holland,
francia, osztrák vendégek Solymár polgármestere és negyszámú
ünneplő gyülekezet jelenlétében. A pesthidegkúti WaldorfIskolában megrendezett, szokásos téli bazár, az ünnepélyes
óvodaavatás cs, nemzetközi részvétellel tartott előadások tették
gazdaggá a hétvége Waldorf programját.

ARADI CSABA
A TISZA ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM
Ha a Tiszával, a Tisza által kialakított cs abból táplálkozó
környezeti rendszerekkel természetvédelmi szempontból
foglalkozunk, nem kerülhető ki a kérdés rövid történeti áttekin
tése. Természetesen itt az ember, a folyó és a víz által szabályo
zott életközösségek egymásra hatására gondolunk. A továbbiak
ban a szigorú történeti sorrend mellőzesével néhány fontos
Jelenséget kivánok az ökológus-természetvédő szemével láttatni.
A folyóvölgyek nem csak az ember (vagy folyókhoz kötődó
kultúrák) megtelepedéséhez nyújtottak kedvező feltételt azzal,
hogy az élet egyik nélkülözhetetlen feltételét biztosították, de
mindig igen változatos, .sokszor megjelenésükben eltérő környe
zeti egységeket (erdőket, lápokat, réteket, legelőket stb.)
tápláltak, tartottak folyamatos fejlődésben. A kontinenseket
keresztülszeló. a hegységeket a tengerrel összekötő folyók
természetes vándorlási útvonalai (migrációs folyosói) a nővényés állatfajok sokaságainak. Nem véletlen, hogy a folyók mentén
vannak a hegyvidék és az alföld élővilágának, távoli tájak
fajainak találkozóhelyei, melyek kiemelkedő biológiai változatos
ságukkal mindig a táplálék után kutató embert is.
Ennek a biológiai tövényszerüségnek a felismerése napjainkban
a természetvédő ökológus szakembereket arra ösztönözte, hogy
földrészünk termelésnek kevéssé kitett zónáiban — a folyó
völgyeken kívül pl. Kelet - és Közép-Európában az államhatárok
vonalában — zöld folyosók kijelölésére tegyenek javaslatot. Ha
ezek a folyosók összekötik a nagy biológiai változatosságú
élőhelyeket, azokat a menedékhelyeket (refugiumokat), ahol az
élővilág átvészelte az ember tcrmcszctálalakitó beavatkozásait,
akkor lehetőséget kínálunk, hogy rajtuk keresztül ismét
meghódíthassák a károsított élőhelyeket. Különösen fontosak
ezért azok a menedékhelyek, amelyek a szabad vándorlást
segítő, természetes vagy Icrmészetközcli állapotú migrációs
utakhoz — ilyenek a folyóvölgyek, pl. a Tisza is — közvetlenül
kapcsolódnak.
Különösen a folyókat, vagy nagyobb természetes élőhelyeket
keresztülszelő létesítményeket kell emiatt gondosan megtervez
ni. Gondoskodni kell arról, hogy az ártéren (hullámtéren) se
szakadjon meg a természet kontinuitása. Ezt a problémát veti
fel az autópályák tervezése is. Az elmúlt időszakban a Tisza
hullámterén egyre több beruházó jelent meg, az önkormányza
tok is fejlesztési lehetőséget látnak a hangulatos, a külföldiek
által is keresett táj idegenforgalmi potenciáljának kihasz
nálá&ában. Ezek a fejlesztési elképzelések, amennyiben el
szakadnak az ökológiai elvektől, jóvátehetetlen károkat okozhat
nak a Tisza és a Tiszát kísérő természeti rendszerek életében.
Meg kell győzni a beruházókat, ha a meggyőzés nem segít,
jogszabályi úton kell biztosítani a hullámtér sérthetetlenségét.
Az üdülőtelepek fejlesztését a hullámtéren kívül, a mentett
oldalon lehet biztosítani. Megfelelő tájfcjlcsztésscl, parkosítás
sal. fásítással ezek a területek -összenőhetnek" az ártéri
élőhelyekkel anélkül, hogy átvágnák, károsítanák a védendő
zöld folyosót. Természetesen ebben a védelmi elvben helye van
a tiszai fürdőzés fejlesztésének is, ha ezeknek a fürdőhelyeknek
a kialakítása nem já r crdóirtással. megközelítésük a gyalogos és
kerékpáros forgalomra korlátozódik, s csak a legszűkebb
infrastruktúrát (wc. öltöző) építjük ki.
Óriási természeti változatosságuk, refúgium jellegük miatt
külön kell szólni a Tisza kanyarulatainak átvágása során
kialakult holtágakról és a természetes úton lefűzött morotvákról. Ezek mindegyikét védetté kellene nyilvánítani, mert pusztu
lásuk gyorsuló ütemben folytatódik. Nem megoldott a vizutánpótlásuk. a horgászcgycsületck által betelepített, faunánktól
idegen növényevő halak kipuszütják gazdag és védendő
hinárvegetációjukat, sok helyen a holtágakat tisztítatlan
szennyvizek befogadójává tették. Ezeknek az élőhelyeknek a
védelme nem választható cl a Tiszától, sorsukról közös rendezé
si-fejlesztési tervben kell gondoskodni.
Nem vitatva az ármentesités szükségességét, meg kell állapítani,
hogy az. mint a világ egyik legnagyobb tájátalakitó beavatkozá
sa, az Alföld természeti rendszereinek fejlődése szempontjából
ökológiai katasztrófának minősíthető.
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Hogyan öntötte el a Tisza az Alföldet. /A magyar víz szabályozás
története. Szerk.: Uhrig Dénes. OVII kiadása Bp. 1973./

A Tisza szabályozásával nem csak az ártér, a folyó élővilága is
megváltozott. Megszűnt a messze földön híres halbóség. amikor
még tréfásan úgy jellemezték a Tiszát, hogy kétharmad rész
halból és egyharmad rész vízből áll. A gátak közé szorított víz
nem öntötte el a réteket, ezzel megszűntek az ívóhelyek, s azok
a sekély, Jól átmelegedő vizek, ahol az ivadék zavartalanul
fejlődhetett. A Vásárhelyi féle szabályozás ökológiai hatásain túl
igen nagy gondot okoz. hogy a Tisza folyamatosan lemélyíti
medrét. A szabályozás negatív hatását csak felerősíti a vízgyűjtő
terület draszükus átalakulása. Az erdők kitermelésével elpusz
tult az a rendszer, amely lassította a csapadék lefutását,
megakadályozta a gyors beszivárgást, azaz mint egy szivacs,
magában tartva a vizet, szabályozta a folyó vízjárását, védte a
vízgyűjtőt a talajpusztulástól, az eróziótól. A vízgyűjtő természeti
rendszereinek károsodásával megnőtt az árvizek által szállított
iszap mennyisége, a korábbi két-három árhullám helyett jóval
több vonul le a folyón. A vízjárás még egyenetlenebbé vált. Nótt
az igen alacsony, s igen magas vízállású napok száma. Alacsony
vizek esetén a lemélyitett folyómederbe visszaáramlik a talajvíz,
így például a Felső Tiszavídékcn a szabályos időben a folyóparti
településekben kiszáradnak a kutak.
A Tisza szabályozása felborította a közel kétmillió hektár
kiterjedésű ősi ártér vízmérlegét. Hatalmas területeken vízhiány,
máshol felesleg keletkezett, ami a mikroklímát is megváltoztat
ta.
A Tisza szabályozásának első kísérletei jól szemléltetik a
kontinentális klíma szélsőségeiből fakadó kétarcúságot. A
Hortobágy melléki ember szerint két Isten kellene a pusztának:
egy, aki árasztja, s egy. aki szárasztja. Ugyanez a gondolat
került más formában a Mirhó gát építésének két századik
évfordulójára megjelentetett kiadvány címlapjára: „Áldás és átok
a viz.“ Ez a kettősség jellemzi a korai ármenlesitcsckct. a Mirhó
gát építését is. Az árvizes években a víz mcgzabolázását verssel
dicséri Erdódi Lajos: ....Felhatott az égre sok szegény ínsége
Amellyet okozott Mirhó dühösségc"
Néhány évvel később a nagykunságiak már nem a víz miatt,
hanem a vízért keseregnek. Sok panasz hangzik el a kiszárad
területek „székes volta" és „hasznavehetetlensége" miatt.
A Tisza a „fokokon" kilépve termékeny iszappal borította el a
réteket, legelőket, mindig felújítva vazokat. A kezdeti vízrendezé
sek problémái már bizonyították, hogy nem csak a víz elvezeté
séről, de odavezetéséról is gondoskodni kell. Sajnos az Alföld
mai tragédiája, hogy a hetvenes évek nagy térségi meliorizációi
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során erról a fontos, sok gyakorlati tapasztalattal alátámasztott
elvről ismételten megfeledkeztek.
A Tisza .gyermekei" közül talán legjelentősebb a Hortobágy, a
Közép-Tiszavidék legsíkabb kistája. Fejlődése szorosan kapcsol
ódik a Tiszához, hiszen teljes területe nagy alföldi folyónk ártere
volt. Áradások idején néha az egész terület szinte tengerré vált.
amelyből kisebb-nagyobb szigetek formájában a hátak emelked
tek ki. írásos emlékek bizonyíqák. hogy gyakran Tíszacsegéról
Nádudvarra — keresztül a pusztán — csónakkal el lehetett
jutni. A mai kép, a rövidfüvú szikes puszta is a Tiszának
köszönheti létét. A folyó sóban gazdag vize, az időszakos
vízborítás, a nyári kiszáradás együttesen okozták a szikesedést.
A táj utolsó eredeti képét az erdőkkel, mocsarakkal, magasfüvú
rétekkel tarkított tájat az ember átalakította. A Hortobágy a
beavatkozások ellenére meg tudta őrizni természeti gazdaságát,
amit jórészt a Tisza, a nagy észak-déli vándorlási útvonal
közelségének köszönhet Ma is Európa egyik legnagyobb madárvonulási centrumaként tartják számon. Nagy kiterjedése,
érintetlensége óriási vonzerőt jelent az érzékenyebb fajok
számára is.
A puszta nemzeti parkká nyilvánításával megindult rckonstruk
ieós munka legelső feladatának a vízi élőhelyek megőrzését,
gazdagítását tekintette. A Tisza vizét csatornákon keresztül
sikerült visszavezetni az éltető elemüktől megfosztott mocsarak
ba. Az élővilág gyors és pozitív reakciója jelezte, hogy természet
védelmünk jó nyomon jár.
Sokan a természet emberközpontú értelmezése miatt nem
érzékelik, hogy a vizeknek ökológiai értelemben nincs kártétele.
Az áradások .munkája" ugyanúgy hozzátartozik egy táj fejlődé
séhez, mint a napsütés. Ebben a megközelítésben .csak" az
embernek, az emberi javaknak okozott kárról beszélhetünk,
aminek elhárítása a vizektől táplált ökológiai rendszerek
elszegényedéséhez, pusztulásához vezethet. Egy adott —esetleg
az ember számára kedvezőtlen — környezeti állapotban, egy
vagy több természetes, a speciális feltételekhez alkalmazkodott
ökológiai rendszer tartozik, amit emberi beavatkozás pl.
vízrendezés megszüntethet, károsíthat. Ma sem tudjuk, s ezt
már soha nem ismerhetjük meg. hány faj esett áldozatul a
lecsapolásoknak anélkül, hogy az ember megismerhette volna
őket, hogy emléküket legalább a tudományos leírások megőriz
hették volna. Vannak azonban adataink arról, hogy az Ecsediláp, Nagy'-Sárrét csodálatosan gazdag madárvilága hogy
pusztult lépésről-lépésre a lecsapolások során. Ebből az
adatsorból következtethetünk arra a felbecsülhetetlen genetikai
veszteségre, amely a Tisza-vőlgyet érhette.
Óriási tehát a ma emberének felelőssége. Természetvédelmünk
egyik legfontosabb feladata az Alföld megmaradt élővilágának,
az elpusztult élőhelyek töredékének megőrzése. Ennek megva
lósításában kiemelkedő a folyóvölgyek, ártéri erdők, kaszáló
rétek a folyókat kísérő holtágak, morotvák védelme.
A Tisza természeti gazdasága tájképi változatossága miatt már
eddig is felkeltette a kutatókés a természetvédők érdeklődését.
Az alábbi táblázat bemutatja a védetté nyilvánítás eddigi
eredményeit és a folyamatban levő bővítési munkákat.

Terület
Védett terület
nagysága
neve
23136 ha
Szatmár-Bereg TK
1566 ha
Tiszatclck-Tiszabcrccli TT
4289 ha
Bodrogzugi TK
1030 ha
Tiszadobi ártér TT
4359 ha
Kesznyéti TK
723 ha
Tiszacsegci hullámtér TT
172 ha
Tiszadorogmat Göbe-erdó TT
Tiszafüredi Madárrezervátum TT 3364 ha
3600 ha
” bővítése
7670 ha
Közép-Tiszai TK
698 ha
Tóserdó
22151 ha
Pusztaszeri TK
2213
ha
Mártélyi TK
összesen:
+ bővítés

71370 ha
3600 ha

Folyószakasz
hossza
36 km
22 km
8 km
8 km
9 km
6 km
2 km
9 km
12 km
119 km
2 km
34 km
270 km

Tekintettel a folyó veszélyeztetettségére ez az eredmény kevés!
A Tisza teljes hazai szakaszát védetté kell nyilvánítani! A
védettség feltételeit egy - a jelenlegi természetvédelmi jogsza
bálynál lazább védelmi keretet biztosító - általános tájvédelmi
törvény teremthetné meg. A védelemnek ki kell terjedni a teljes
hullámtérre, a Tiszától elszakított holtágakra, morotvákra,
vagyis minden olyan környezeti elemre, amit a Tisza teremtett
és éltetett.
Különösen fontos a sajátos tájképi értéket képviselő ártéri
ligeterdók megóvása, a bennük okozott károk mielőbbi felszá
molása.
A Tiszával, annak természeti környezetével kapcsolatos maga
tartásunkat meg kell változtatnunk, fel kell hagynunk a
természet kirablásával, fel kell fedeznünk igazi értékeit, s meg
kell találnunk helyét pótolhataüan nemzeti kincseink sorában.
dr Aradi Csaba / i 044/ biológia-kémia szakos tanár. A Hortobá
gyi Nemzeti Park igazgatója, címzetes egyetemi docens (KLTE).
Az ökológia etológia határkérdéseivel Joglalkozik.
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KOLUNDZSIJA GÁBOR
ÁLOM A LAVÓR ALJÁN
A nyugatiak úgy tartják, a Dunánál veget ér Európa. Igen, véget
ér. Az ő Európájuk. A Dunát átlépve más földre Jutunk. Más az
életstílus, mások a hagyományok, más a környezet. Nehéz
sorsú vidék. Észak és Dél. Kelet és Nyugat találkozásánál
minden történelmi vihar átgázolt rajta. Ezt a keresztet hordozza
az Alföld.
E hatalmas terület mindig inkább adott az országnak, mintsem
kapott volna. Eredeti kiváltságaik hagyományos autonómiáit
elvették. Természeti környezetét brutálisan átalakították,
termelési struktúráját beszűkítették, miáltal kiszolgáltatottjává
vált a központ központosító törekvéseinek. Cserébe időről-időre
felbukkanó különböző fejlesztési programok terepévé vált.
melyekből nem lett semmi, vagy torzóban maradtak. Területét
külső és belső perifériák szabdalják, a modernizáció vákumai.
A fejlődés oldaláramába kerülve alacsony színvonalú, kisegítő
tevékenységek települtek ide: extenziv fejlesztések, másodrendű
ipar. Ahol a lakosság jómódot ért el, azt kizárólag saját erejéből,
leleményességéből érte cl. nemegyszer a központ munkálkodá
sának ellenére. Mezőgazdaságának szerkezete a pillanatnyi
érdekeknek megfelelően a jelent szolgálja, időzített bombaként
ketyegve utódaink számára.
Sokáig lehetne még sorolni a jelen bajait, de e dolgozat célja egy
olyan jövőkép megtalálása, mely nekünk is. utódainknak is
emberibb életet adhat.
Az Alföld funkcionálisan összetartozó terület. Azzá teszik
adottságai, gazdasága, hagyományai, sőt éghajlata is. Korunk
eddig nem sokra értékelte ezeket. A technika századában az
ipar volt az első, s ahol ez nem válhatott hangsúlyossá, az a
terület menthetetlenül perifériális helyzetbe került.
A világ most űj fejlődési szakasz előtt á l. A technika elsődleges
sége mellett mind fontosabbá válnak a humán értékek, az élet
maga. Környezetbarát technológiák, biotechnika, informatika,
globális szemlélet a legfontosabb fogalmak, melyek egy embe
ribb világ felé mutatnak. Az eddigi tcrmelésközpontú társadalmi
modell helyébe ember-központú társadalomnak kell lépnie, ha
az emberiség fenn akar maradni. Azok a régiók, melyek bekerül
nek c változások áramába, felemelkednek, a többiek lemarad
nak. visszafejlődnek.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Olyan időszakban
élünk, melyben a régi tabuk ledőltek, az üjak még nem szilár
dúltak meg. Cselekvési lehetőségeink köré — egy történelmileg
rövid időre - kiszélesedett. Történelmi útelágazásnál vagy unk,
mai döntéseink nemzedékek sorsát fogják meghatározni. A
lehetséges jövőképek közül most kell kiválasztani a számunkra
legkedvezőbbet.
E kettős — globális és országos - átalakulás kihívásával kell
szembenézni, mikor Kelet-Magyarországjövőjével foglalkozunk.
Két, markánsan elkülönülő út rajzolódik ki előttünk. Ezekről
fogok beszélni.
Amíg egy termelési mód nem változik meg alapvetően, a
centrum-periféria viszony önmagát gcíjcszti. A már fejlettebb
területen élők gazdasági és politikai érdekérvényesítő szerepe is
erősebb, ezért be kell látni, hogy az országon belüli erőviszo
nyok most is Budapest és környéke, valamint a Dunántúl
túlsúlyát növelik. Ezért nincs értelme felülről, központi progra
moktól várni a megoldást. Szép terveket láthatunk, szép
beszédeket hallhatunk, de a segítség csak szépségtapasz lehet,
mely nem változtat az alapvető tendenciákon.
Mi a megoldás? Van-e egyáltalán?
Meggyőződésem szerint van. Ez egy szóval kifejezve az önszerve
zódós.
Az eddig a centralizáció felé tartó folyamatok iránya fokozatosan
megfordul, a jövőben a decentralizálás lesz hangsúlyos.
Alapvetően helyi és területi erők fogják alakítani a dolgok
menetét. Az eddigi vertikális, piramis-szerű kapcsolatok helyett
horizontális, hálózat-szcrü együttműködésre van szükség. Ezért
a helyi közösségek szerepe felértékelődik. A formális szervezetek
mellett és helyett rugalmas, szervesen alakuló és változó
kapcsolatok válnak uralkodóvá. A bürokratikus merevség

helyett sokszínű helyi kezdeményezések, a szakmai, gazdasági
érdekek helyett emberi értékek.
Az Alföld .elmaradottsága" csak korunk ipari civilizációja felól
értelmezhető. A manapság egyedül üdvözítőnek tartott -értékek"
ugyanis itt a mai napig sem tudtak uralkodóvá válni, köszönhe
tően a sajátos adottságoknak. Most egyedülálló lehetőségünk
ny'ilik arra. hogy ezt kihasználjuk. Az ipar viszonylagos fejletlen
sége, a telepíilésszerkezet szórtsága, a térség helyzete szinte
kijelöli e vidéket arra, hogy alapvetően új pályára állítsuk.
Csökkenteni kell a gazdasági szervezetek nagyságrendjét. A kis
és közepes méreteknek kell ismét meghatározó szerepet
kapniuk. Helyi anyagok, technológiák, energiaforrások felhasz
nálására van szükség, hogy minél kevésbé függjünk a központi
nagy rendszerektől. Az Alföld mezőgazdasági és kertészeti
termelésre van predesztinálva. Ezt azonban nem szabad a
jelenlegi anyag- cs cncrgiapazarló. környezetpusztitó módon
folytatni. A monokultúrákat biokultúrákkal kell felváltani.
A kapcsolódó iparnak a termények magas szintű és környezet
barát feldolgozását kell végeznie, azonkívül kis és közepes
méretű berendezéseket szállítania a gazdaságok működtetésé
hez.
Tudomásul kell venni, hogy korlátozott erőforrásokkal kell a
jövóben együtt élni. A mai módszerek továbbélése a műszakilag
tönkrement területek rohamos elterjedésével járna.
Alapvető jelentősége van ezért annak, hogy a közeljövőben
lebonyolítandó árveréseken kiknek a kezébe kerül a föld, és az
új tulajdonosok szerzeményüket hogyan használják.
E jövőkép szempontjából mindenképpen az lenne jó. ha a földet
szerető, ahhoz értő gazdák kezébe kerülnének a parcellák. A
későbbiekben tere nyílhat a különféle szövetkezéseknek is,
természetesen szigorúan önkéntes alapon, az önállóságot
megtartva, a kölcsönös előnyök alapján.
Egyszerre kell visszanyúlni a hagyományokhoz és használni a
legújabb lehetőségeket. A mérce mindig az legyen, hogy a
közösség érdekében és ne ellene használják. Hagyományos
kertészkedesí. gazdálkodási építkezési módok mellett kiépíteni
egy magas színvonalú távközlési és informatikai hálózatot. Bio
falvak és telefon. Vályog és chipek. Falusi portákon napkollek
tor. Kemence és biogáz.
így kapnak új szerepet a tanyák. A technika kora nem tudott
mit kezdeni velük, létüket eddig nyűgnek, maradványnak
tekintették. Innen nézve azonban kimondottan előnyös a
létezésük. Egyedüli hátrányukat, a távolságot pedig áthidalják
majd a kiépülő távközlési eszközök.
A helyi közösségek kezdeményezései mellett nagy' szerepe van
a területi szerveződéseknek. Ezeknek nck kell a megyehatárok
hoz igazodniuk. Sokféle forma képzelhető cl. akár párhuzamo
san Is: szövetségek, egyesületi kamarák stb...
Az Alföldnek szüksége van sajátos érdekei érvényesítésére. Ezt
regionális szintű szerveződéssel is alá kell támasztani (Alföldi
Kamara). Erósödnie kell az összetartozás érzésének, az identi
tástudatnak. Az eddigi — megyehatárokhoz igazodó
művi
régiók helyett természetes kapcsolatok kellenek.
Az eltérő jellegű régiók között régen természetes kapcsolatok
voltak, melyek revén a termékeket kicserélték. Ezt a határok
megzavarták, sót mostanra szinte megakasztották. í^ ' senki
sem járt jól. Ha a természetes kapcsolatok újjáélednének, a
mostani negatív spirál pozitívra váltana. Együtt működésre kell
ezért törekedni a szomszédos régiók közölt is. meg ha közöttük
államhatár húzódik is. A városok ismét régi szerepkörüket
kapnák vissza: a termékek, szolgáltatások, nézetek cseréjét,
különböző vidékekről származó emberek találkozási pontjaként.
A kerülóúlra kényszeritett. eltorzult magánkereskedelem
(KGST-piacok. csempészet) visszakerülne régi szerepébe.
Nagy jelentősége van az oktatásnak, képzésnek. E téren is a
sokszínűséget támogatom. Ez természetesen érvényes a kultúra
egészére is. A mai, önpusztító szemlélet átalakítása csak hosszú
időn át végzett aprómunkával lehetséges, ezért alapvető az
iskola szerepe. Ismét vissza kell állítani a tanyai iskolákat.
Nagy' szerepe van e képletben a régió szellemi központjainak.
Ezek szerencsére már most is magas színvonalon működnek,
vagy viszonylag gyorsan színvonalassá tehetők. Az egyetemi
városok generálói lehetnek a térség felemelkedésének.
Ez vázlatos programja Kelet-Magyarorszag egy lehetséges
jövőképének. De van egy másik is. Tulajdonképpen az a
könnyebbik út. hiszen a mai folyamatok sodrása inkább arra
mutat. Ez a lókés gazdálkodás.
A tóke közismeri célja a profit. Ezért továbbra is a termelés
mindenáron való növelése marad a cél. ráadásul maradnának
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az anyag- cs encrgiapazarló. környezetszennyező technológiák.
Ebben a modellben a kisgazdaság sem élhet meg. tömegesen
megy tönkre, és kerül a különböző bankok cs anonim részvé
nyesek birtokába. Továbbra is a centralizáció maradna az
uralkodó tendencia, tovább növekednének a különbségek.
Maradna a kiszolgáltatottság, csak rafináltabb formát öltene.
Közösségek helyett atomizáltság. szolidaritás helyett kíméletlen
verseny. A gazdagok gazdagodása, a szegények szegényedése. A
környezet ezenközben szép csendesen romlana tovább. A
helyzet hasoniit a felégetett föld módszeréhez, ezúttal békeidő
ben.
Még nem is régen korlátlan mértekben álltak rendelkezésre az
olyan természeti kincsek, minta termőföld, erdők, tisztaviz, jó
levegő. A fokozódó rablógazdálkodás ezt világszerte degenerálta.
Odáig jutottunk, hogy a jelenlegi életmódunkat csak egyre
nagyobb erőfeszítésekkel, a természet fokozódó kirablása árán
tudjuk fenntartani. Ennek eredményeképpen már megkezdőd
tek az eróziós folyamatok. A nem is távoli jövöben nagy érték
lesz egy egészséges erdő, tiszta élővíz, termőképes vidék. Ahol
ezek megmaradnak, az a tenllet biztosan előrerukkol a rangsor
bán, és felemelkedik, míg az erodált területek fokozódó ütemben
hanyatlanak alá. Ez történt kétezer éve, a történelem első nagy
környezetrombolásánál, a Földközi-tenger medencéjében.
Földünk éghajlata — éppen az emberi tevékenység következté
ben - melegszik. Ez együtt jár az aszályos évek szaporodásával.
Az Alföld amúgyis hajlamos az aszályra. így a környezet
eróziójával ez súlyos formát fog ölteni. A termelés fenntartásá
hoz egyre nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség, amivel tovább
fokozzuk a bajt. Ez önmagát geijesztó folyamat, mely végül
szikcscdéshez. a termőréteg lepusztulásához, sőt sivatagosodás
hoz vezetheti Ez az egész ország számára is végzetes lenne.
A fizika külön ága foglalkozik a határfelületekkel. Ezek — bár
kiterjedésük nem nagy. — rendkívül érdekesek, mivel a legtöbb
és a legbonyolultabb mozgás ott következik be. Történelmünk
ben egy ilyen határfelülethez érkeztünk. Ellentmondásos
viszonyok, zavaros helyzetek között kell rátalálni arra a keskeny
ösvényre, mely nekünk is. utódainknak is emberi életet nyújt.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora a felelősségünk.
Az I. világháború előtt több erdélyi politikus és író felpanaszolta,
hogy mennyire elhanyagolják őket a pesti urak. Nemcsak hogy
nem segítenek, de kimondottan akadályozzák Erdély felemelke
dését. a mindenható centralizáció Jegyében. Mindhiába. Erdély
Magyarország perifériája, szegényháza maradt, ahonnan
tömegesen vándoroltak ki a székelyek Amerikába. Ki gondolta
volna akkor, hogy mi fog történni? Pesten legalábbis senki, mert
a segély kiáltások süket fülekre találtak.
Hogy jön ez ide? Ez. kérem, a mai pesti uraknak szól. Ha nem
is segítenek Kelct-Magyarországon. legalább ne akadályozzák
meg azt. hogy önszerveződéssel felemelkedjék.!
1991. október 23.
Koiundzsija Gábor / 1957/ városgazdasági üzemmérnök, a
Fővárosi önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalának dolgozója
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RÁCZ ISTVÁN
DEBRECEN TÖRTÉNETI KUTATÁSAIM
RÓL
Várostörténetról lévén szó. Debrecen esetében is indokolt a
város társadalmi arculatát meghatározó cívisekkel kezdeni a
sort. Mint ismeretes, a debreceni cívisekkel már sokat foglalkoz
tak a kortársak és közel egykorú írók, költők és tudósok,
dicsérölcg. de még inkább elmarasztalólag. ám mindenképpen
megkülönböztetésre érdemesnek minősítve. A debreceni cívisek
egyedi vonásai kétségtelenek. Kutatásaim során azonban úgy
láttam, hogy ezeket a megkülönböztető jegyeket esetenként túl
is értékeljük. Meggyőződésem szerint — s ez nem valami új
felfedezés - sokkal erősebbek azok a szálak a debreceni polgá
rok esetében is. amelyek az általános magyarországi társada
lomfejlődéssel összekötik, mint az elválasztó egyedi vonások.
Erről a törvényszerűségről engem két vonalon folytatott
vizsgálódás különösen meggyőzött. Először is a polgárság
aránya a város társadalmában. Csak jelezni szeretném, hogy
ezúttal sem ennél a kérdésnél, sem majd más vonatkozásoknál
nem kívánok kitérni a forráshiányokból kővetkező módszertani
nehézségek vázolására, csupán a leszúrt eredményekre hivatko
zom. Ami tehát a polgárság arányát illeti, elmondható, hogy
Debrecenben a II. József által készített összeírás adatai szerint
a város lakosságának 19.9%-a rendelkezett polgátjoggal. a
lakosság egyötöd része, míg a nagyobb - mintegy négyötöd
rész — polgárjogon kívül állott. Ez az arány később sem emelke
dett számottevően. Társadalomtörténeti szempontból azonban
alapkérdésnek számit, hogy ez a nagyságrend hol helyezhető cl
az országos fejlődés egészében. A József császár idejéből
származó összeírás szerint az ország akkori 61 szabad királyi
városában a polgárság 13,9%-ban kéviseltette magát. Tudva
azt. hogy az átlagszámok végletek eredményeiből születnek, s
ezt a végletcsséget statisztikailag is tudjuk dokumentálni, arra
a következtetésre juthatunk, hogy Debrecenben a polgárlakos
ság az országos átlaghoz mérten középszinten vagy valamivel
afölött mozgott, lényegében tehát ahhoz igazodott. Általános
vetületű tanulságként könyvelhetjük cl. hogy a magyarországi
polgárság száinszerűségében is ilyen alacsony szinten mozgott,
s - többek között - a reformkorban már ezért sem tudta
magára vállalni a polgárt átalakulás vezetését.
Debrecen fejlődésében az országos tendenciákhoz való igazodás
tükröződik a civistársadalom történetében a polgárság össze
tételének a jellegét vizsgálva is. Különösen kitűnik ez a társadal
mi alkalmazkodás, ha a városba beköltöző nemeseket vizsgál
juk. Meglátásom szerint ez a fontos társadalomtörténeti kérdés
nem kapott korábban megfelelő figyelmet. Különös jelentősége
az volt. hogy a városlakó nemesek polgáijogot szereztek, betago
lód tak a cívisek közössegébe, s ezáltal a magyar városi polgár
ság karakterének a kialakításához nagymértékben hozzájárul
tak. Azt is mondhatnánk, hogy a magyarországi polgárság a
rendi korszak végén már nemes polgár keverék volt s ez sajátos
kelet-európai vonásként tartható számon. így érthetjük meg,
hogy a reformkorban nálunk a polgárságnál nemcsak létszám
gondok jelentkeztek, hanem a régi világot féltó szemléleti
visszahúzó nehezékekkel is számot kellett vetni. IX*brcccnben
a XVIII. század elején még 132 nemesi család lakott, de az
1840-es évekre családiétszámuk már 794-re emelkedett
Ilyenformán a polgárságon bclúl is vezetó szerepre tettek szert.
Látnunk kell. hogy a nemességnek ez a fajta betagolódása a
polgárságba mcgintcsak nem kimondottan debreceni speciali
tás. A nemesek városba való tömörülése országos méretű
Jelenség volt legfeljebb időbeli fáziseltolódás jelei tapinthatók ki:
a királyi Magyarországon és Erdélyben már a XVI-XVII. század
ban jellemző tünetként figyelhető meg. mig az Allöld térségében
a nemesség csak a tőrök uralom utáni évszázadtól szállta meg
tömegesen a városokat. Az Alföld 40 városába összesen mintegy
6 ezer nemes költözött be. s ebbe a vonulatba illeszthető a
debreceni városbakoltözés jelensége is. Ilyen és ehhez hasonló
jellemzők miatt jutottam arra a következtetésre, hogy számon
kell tartanunk a debreceni cíviseknél fellelhető és érzékelhető
egyedi vonásokat, de sohasem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy ezek országos vetületű alapvonásokra épülnek.

Fontos társadalomtörténeti kérdésnek tartom a társadalmi
szerkezetben a polgársággal szemben elhelyezkedő rétegének,
a birtoktalan városlakóknak a számbavételét és a történeti
értékelését. A cívisek szem pon tb ól nézve a dolgokat elsősor
ban ez azért lényeges, mert gazdálkodásában az agrár munka
erő nagyobb része az ó soraikból telt ki. Országos szinten ma
még nincs abban a helyzetben a történetírás, hogy ilyen
kérdéseket feszegethessen cs összegezhessen. Úgy vélem, hogy
a helytörténet írás feladata a mélyfúrás jellegű feltárás, amiből
aztán a nemzeti történetírás később majd összegezö-rendszerező
módon gazdálkodhat. Ebben a vonatkozásban a kérdések
sokasága vetitódik a kutató elé. amelyek közűi sokat meg is
lehet válaszolni, de maradnak nyitottak Is. Debrecenben
feleletet tudunk adni arra a kérdésre, hogy az agrárgazdálko
dásban milyen munkaerőt hasznosítottak a polgárok. Bizonyít
hatóan négy csoportba sorolhatók. Elsőbe a családi munkaerő
került, másodikba a cseléd népesség, harmadikba a napszámo
sok, és a negyedikbe a tanyán lakó majorosok kategorizálhatók.
Az is megállapítható, hogy polgárcsaládonként átlagban 1-2
csciédcmbcrt fogadtak fel - természetesen ez is átlagszámnak
fogadható cl —, s a gazdák elegendő munkaerővel rendelkeztek.
Finomíthatjuk a vizsgálatainkat olyan formában, ha a munka
erő értékéről is tájékoztatást nyújtunk. Magam a munkaerő
minőségi vizsgálatánál három mutatót tudtam alapul venni:
életkori összetételt, nemek közötti arányt és a közvetett
szempontként a polgárok különböző vallomásait a végzett
teljesítményekről. Olyan megnyugtató eredményekre vezető
vizsgálatokat azonban nem lehetett végezni, amelyek alapján
általános érvénnyel meg lehetne határozni a debreceni polgárok
munkaerő-ellátottságának a színvonalát. Inkább csak benyomá
sok és nem statisztika segítségével tudtam arra a következte
tésre jutni. hogy a vagyonos cívisek 5-10 hold földre fogadlak
fel cfty-cgy csclédcmbcrt vagy napszámost. Az viszont jól
érzékelhető, hogy Debrecenben a rendi korszak végén a
munkaerókereslct és -kínálat vonatkozásában egyensúlyi
helyzet alakú ll ki. A jövőbeli összehasonlító kutatás dönti majd
el. hogy mennyivel volt ez kedvezőbb, mint az ország más
részein.
Bármelyik országról lévén szó. polgári fejlődésének egyik — ha
nem a leglényegesebb —fokmérője a tőkefelhalmozás nagysága
és a pénzforgalma. Modem korunkban a hiteléletet külön
intézmények, a bankok szervezik és irányítják. Varga Gyula
közgazdász az 1885-ben kiadott monográfiájában annak a
véleményének adott kifejezést, hogy a magyar hitelélet kialaku
lását csak az 1840-cs évektől számíthatjuk, amikor is megjelen
tek az első bankok. Ez a fajta vélemény a közelmúltig tartotta
is magát, az új feltásárok azonban jelentősen módosítják. A
debreceni kutatások is egyértelmúcn bizonyítják, hogyha aXIX.
század derekáig kimondott pénzintézetek nem működtek is a
városban, az azokat helyettesitó magánszemélyek és intézmé
nyek sora kínálta a polgárok számára a kólcsöncit. Hogy ez
megint nemcsak debreceni egyediség, mutatja, hogy 1657-ben
már országos törvényt hoztak a kamatfizetésről. 6%-ban
állapítva azt meg. Debrecenben a tőkefelhalmozás és -kölcsön
zés első jeleivel maguknál az egyes polgároknál találkozunk,
már az első ránkmaradt 1547. évi magisztrátusi jegyzőkönyv
ben. A modem értelemben vett pénzintézetek megjelenése előtt
kölcsöntőke ügyletekkel azonban itt nemcsak a polgárok
foglalkoztak, hanem egyházi intézmények és különböző városi
pénztárak is. Igaz, hogy ezek csak később jelennek meg a város
pénzpiacán. A pénzforgalmazásban legnagyobb súllyal a
Református Kollégium vesz részt. A legújabb kutatások az 1657.
évi kollégiumi törvény időszakáig vezetik vissza a kollégiumi
kölcsöntőke eredetéi. Amikor a XVIII. század elején a város
cgyvallású jellege megtört, a Piarista Rendház is bekapcsolódott
a pénzüzletbe. Majd a XVI11. század második felétől két városi
pénztár, az ún. Árva- ésTüzipénztár egészítette ki a pénzforgal
mazással is foglalkozó intézmények sorát.
Abban semmi meglepőt nem találhatunk, hogy az egyházi
intézmények, különösen is a Református Kollégium, nagyfokú
pénzüzletre rendezkedett be. A kor általános szokása ez. ebből
a szempontból elég arra utalnunk, hogy maga Debrecen város
is többször kölcsönzött az Egri Káptalantól éppen úgy. mint a
váradi püspöktől és az ottani káptalantól. Egyáltalában olyan
gazdálkodási eszmény alakult ki. amelyik a vagyonépitést
szorgalmazta. Méliusz Juhász Péter már a XVI. század második
felében megfogalmazta és rendszerré formálta a debreceni
cívisek vagyoni és gazdálkodási elveit. Szemléletéből külön is
kiemelést érdemel az a gondolat, hogy a vagyon fogalmán

nemcsak a szántóföldet és a jószágállományt értette, hanem a
pénzüzletet is.
Ennek a kérdésnek a további részletezése helyett, zárógondolat
ként egyetlen szempontra kívánok még utalni. A debreceni — s
egyáltalán a magyarországi — pénzforgalom Kelet Európára
jellemző körforgásba került. Nagyobb része a pénznek a
mezőgazdaságból - áll vagyon és szólóbírtok jövedelme —
származott, s a hitelezések révén jórészt oda is vándorolt vissza.
Olykor a kisiparosok filléres gondjait enyhítette. Igazában
azonban a klasszikus polgári fejlődésre jellemző módon iparba
és kereskedelmi tevékenységbe való beépülése nem igen volt
jellemző.
Külön megítélés alá tartozik a pénzforgalmazás tekintetében a
Református Kollégium, amelyik az ebből származó jövedelmét
a református tanulóifjúság szellemi vaj^onának a gyarapítására
fordította.
Köztudomású, hogy a magyarországi reformáció a múvelódés
területén maradandót alkotott. Kulturális értékeink közül
különösen az iskoláztatást emelte magaslatra. Általános
vczércszmévé vált a fclsómagyarországi protestánsok ama 1595ben megfogalmazott álláspontja, miszerint az egyházak igazi
veteményes kertjei az iskolák. A veteményes kertek művelésére
pedig lcglöbb gondot a kollégiumok és patrónusaik fordították.
Ezek akadémiai szintű intézmények, ma azt mondhatnánk,
hogy főiskolák. Magyarországon azonban egészen 1635 ig ezek
jelentették a legmagasabb iskolai formát, de az ekkor szervezeti
nagyszombati első. máig is folyamatosan müködö universitas a
protestánsokat nem fogadta falai közé. igy számukra hazai
földön egészen a XIX. század második feléig az akadémia
maradt a legmagasabb szintű felsőoktatási intézmény. Különös
jelentőségük volt tehát a református kolégíumoknak, s ezek
közölt is legrangosabb a debreceni lett.
Erről a kollégiumról már sokat írtak. A közelmúltban tekinté
lyes kötet foglalta össze olyan formában a történetét, hogy a
szerzők többsége jelentősen ki is egészítette az ősi alma materre
vonatkozó ismereteinket. A mdomány természetes velejárója,
hogy folyton új elemekkel gyarapszik. A kollégium történetének
a kutatása sem záródott le. Amikor tehát a debreceni történeti
kutatásokról beszélünk, a történetírói feladatok közé kell
iktatnunk a Kollégiumra vonatkozó feltáró munkát is. A kérdé
sek továbbvitele sok ponton indokolt, legnagyobb hiálusl
azonban akkor tölt ki a szakirodalom, ha a gazdaságtörténetét
megírja. Feltárja az anyagi erőforrásait. Egy ilyen vonatkozású
elemzés nemcsak azt szolgálhatja, hogy sokkal jobban meg
ismerhetjük a Kollégium és a társadalom kapcsolatrendszerét,
működési mechanizmusát, de alkalmat ad általánosabb
vetületű, az egész magyarországi protestantizmust érintő
kérdések felfedésére is. Azt is mondhatnánk, hogy ez utóbbiak
előfeltételei lehetnek a helytörténeti jellegű kutatásoknak is.
Gondolok itt olyan alapkérdésekre, mint a protestáns vagyon
ügye általában, amelyik a XIX. század második felében különö
sen hangsúlyosan vetődött fel. Vagy az egyházi tized ügye a
protestánsok megítélése vonatkozásában. A kegyúri jog kérdés
köréről nem is szólva, amelyik Debrecenben különös és egyedi
színezetet is nyert, s lényegében napjainkig is rendezetlen
maradt.
Referátumomban gondolatokat villantottam fel. Korántsem
állíthatom, hogy Debrecen történetében ezek a legfontosabbak.
Csupán arra utalhatok, hogy a saját kutatásaim során ezek és
ezekhez hasonló dolgok vetődtek fel, s ilyen nyomvonalakon
szertnék a jövőben is járni. Bár nem vagyok debreceni születé
sű. múltjának feltárását nemcsak szakmai, hanem az erkölcsi
kötelességeim közé is sorolhatom.
(Részlet a Hajdú Bihar megyei levéltár által szervezeti Levéltári
Napokon elhangzott előadásból. 1991. májún 7.)
A szerző debreceni tárgyú írásainak válogatott bibliográfiája:
1. Debrecen város hitelügyletei 1693 1848. Hajdú Bihar megyei
Levéltár évkönyve. VI.k.Debrecen, 1979.
2. A debreceni tanya a XVIII. század végén és a XIX. század elsó
felében. Ethnographia. 1982.
3. Debreceni végrendeletek 1595-1847. Debrecen. 1983.
4. Debreceni vagyonleltár 1717-1848. Debrecen, 1984.
5. A mezőgazdasági munkaerő Dcbrcccnben a rendi korszak
végén. Hajdú Bihar megyei Levéltár évkönyve XV.k. Debrecen,
1988.
6. A debreceni clvisvagyon. Bp. 1989.
Dr Rárz István /1929/. a KLTE történész professzora
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Bíró Lajos: A főnix és a bárány
Debrecen címerállatai
A görög mitológiából is ismert fónix (phoinix) csodamadár alakja Egyiptomból ere
deztethető. A hagyomány szerint ugyanis
Héliopoliszban (=Napváros) állt az Ún.
ben kó. amelyen az idők kezdetén meg
jelent a Napisten, akihez igy szól az egyik
ősi felirat: „Ó. Atum-IIeperer, aki fe l
ragyogsz a dombon! Felragyogsz, mint a
ben kófőnixe a héliopoliszifónix-házban."
Az óegyiptomi .ben' szó fényísten jelenté
sű. és .benu" volt a Hajnalcsillag (Vénusz)
neve. Világosan felismerhető a .ben(u)\ a
. Vienfus)" és a magyar Jény" szavak közös
származása. A .főnix" (phoinix), a pálma
(görögül phoinix) és Fönícia neve is egy
tóról erednek. Fönícia és az onnan kiván
dorolt punok nevet _vörös"-nck értelme
zik, amit az is megerősít, hogy a finn
„puna* szó .pír, piros, vörös" jelentésű. A
főníxmadarat nemcsak az egyiptomiak és
görögök, de még a kínaiak is vörös-piros
színűnek tartották (piros a túz-szin, mint
a magyar nyelv pir-piros-parázs-pcrzsclpörköl -stb- szóbokra is jelzi). A .Nap"
szavunk a .fény" egy változata, a finn
Panu neve (a földi túzé, aki a hit regék
szerint a Nap fia) meg éppen a .Nap" szó
fordítottjának tűnik.
A fónixmadár (a fény-madár) egy hagyo
mány szerint 12954 évig él (ami a pre
cesszió idejének a fele). A főnix az újjá
születés. a halhatatlanság jelképe, a Nap
lelke, az életadó Hajnalcsillag (=Vénusz)
madara, akit joggal tartottak Krisztus
szimbólumának is. Hiszen János evangé
liuma szerint azt mondta Jézus: . Azért
szeret engem az Atya. mert én leteszem
az én életemet hogy újra felvegyem azt.
Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én
teszem le azt én magamtól. Van hatalmam
letenni azt és uan hatalmam ismét fe l
venni a z t" (10, 17-18.) A fónix, miután
saját testének melegétől lángralobban és
elég, harmadnapra rá hamvaiból feltámad
Jézus is a halálától számított harmadik
napon (vasárnap hajnalban] támadt fel.
Jézus, akárcsak a főnix, a Vénuszszal
(=Fcnycs) is azonos: mÉn vagyok... amafé 
nyes és hajnali csillag" (Ján. Jel. 22,16.)
Krisztus közelgő újbóli eljövetele a főnix
utolsó megjelenése, újjászületése lesz.
A bárány, Debrecen címerének másik fő
alakja ugyanúgy az újjászületés (és igy a
termékenység) jelképe ősidők óta. Igaz,
hogy a bárány, mint Krisztus-szimbólum,
keresztény gyökerű, de nem véletlenül lett
az. ezért meg kell vizsgálni a kos* (juh-,
bárány.) kultusz még mélyebben lévő gyö
kereit is. A Kos a Zodiákus első jegye, a
tavaszi újjászületést jelző csillagkép. A
sumér hagyomány is a kos (a juh) elsősé
gét tanúsítja: a Juh és Gabona teremtésé
ről szóló költeményben olvashatjuk:
uAma napon ott. ahol az istenek születtek,
a Fényló Dombon álló házban
megalkották ók a Juhot s a Gabonát...
Aklábán áll a Juh.
ó a pásztor, aktában fénnyel ragyog...
A ju h s a gabona fénylőn jelentek meg.
Az égben náluk található a bőség,
az Országban náluk található az élet
lehcllcte.
ók irányítják az istenek erőit.."
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A kos (bárány, juh) tehát úgy jelent meg
ragyogva a teremtés kezdetén a Fénylő
Dombon, mint az egyiptomi mítosz benumadara. Hcliopolisz főnixe a kó-obeliszk
tetején.
mA bárány mindig a győztes Krisztus
jelképe" - írja Vanyó László. A Jelenések
könyvében a Bárány a pásztor (a sumér
vers, hajó a fordítása, szinten pásztornak
nevezi a fényló Juhot), aki királyi széken
ül, vagy a Sión hegyen jelenik meg (...a
Fénylő Domb...) és a megvallottakat az
.élő vizek forrásához tereli". (Ján. Jel.
7.17.)
Debrecen címerében a Nap-glóriás bárány
mögött pálma látható, az ókori életfa, ami
a honfoglaló magyarok művészetében is a
legfontosabb díszítő motívumok egyike
volt. A címer tetején pedig a lángoló koro
nából felszálló fónix és a fölötte ragyogó
Nap. akárcsak a glóriás bárány Jézusra,
mint a Gyózheteden Napistenre (Sol
invictus). a királyok királyára, a világvége
ilélóbirájára mutat. Debrecen címere
tehát olyan helyet jelöl, ahol a Kezdet és
a Vég találkozik, ahol a Nap meghal és
újra megszületik. A főnix és a bárány:
megdicsőüló. diadalra jutó áldozatok, az
önfeláldozás példái.
Biró Lajos / J961 / író

....ami városnak látszik, csupán
tábor."
Az Alföldőn a táj és az ember között a
viszony nem végleges. Ez az ideiglenesség
az. amely mindennemű településen azon
nal és mindenkinek feltűnik. Az Alföldőn
nincs város olyan értelemben, mint Nyu
gaton, vagy Erdélyben, ahol az urbanitás
magától értetődik. Mert a város nem a
véletlenül sűrűn beépített emeletes há
zakkal, utcákkal, rendezett forgalommal,
kereskedelemmel és iparral rendelkező
hely. hanem céltudatos szándékkal elgon
dolt életrend. Az alföldi város életrendje
nem különbözik a faluétól. A falué pedig
a sátortábortól. Debrecen kevésbé város,
mint a tizszerte kisebb és szegényebb
Kőszeg. A település ideiglenes, mint a
nomád sátorváros cs ha holnap fölszed
nék. hogy tovább vándoroljanak, senki
sem csodálkozna. A város jellege, hogy a
választott középponthoz mindenki lehető
leg közel legyen. Az alföldi városnak nincs
középpontja s ezért elterül. A centrum
természetesen sohasem absztrakt, vagyis
nem gazdasági, vagy közigazgatási, vagy
egyéb gyakorlat. Mint az archaikus görög
polisban. a középpont a felsőbb erő jelen
léte. Ahol akár tudatosan, akár tudatla
nul ez a középpont él. a megtelepedés
végleges, ahol középpont nincs. ott. ami
városnak látszik, csupán tábor.
(Hamvas Béla: Az öt géniusz. Életünk
Könyvek. Szombattxely 1988.)

A város neve
Városunk nevének eredetéről sok vita
folyt. Egyesek a bolgár török, mások a
szláv eredet mellett foglaltak állást,
lehetséges, hogy névadója, a település
első földcsura a bolgár-török eredetű
DEBREZUN volt, akinek ősei a honfoglaló
magyarokkal érkeztek c tájra.
A helynévvel oklevelekben 1214-1235
között találkozunk. Mások a városnév
szláv eredetére utalnak, a DOBRE (jó) és
a ZEN (föld) szóból származtatják. A név
nehezen magyarázható, hiszen a közép
kori oklevelekben és később is számos
változatban szerepel. Debrecen város
nevének eredetével Vályi András, Sándor
István. Szűcs István. Balkányi Szabó
Lajos. Mclich János foglalkozott. Vcgül is
1925-ben Németh Gyula nyelvtudósunk
tisztázta az eredetét. Ő kiindulópontnak
a város nevének legrégibb írásos alakját
teszi meg: Debrezun (olv. Debreszün
1235. Várad i Regest rum 138). A név
gyökereit a magyaországi Árpád-kori
torökség: besenyők, kazárok, uzok nyel
vében keresi és találja meg. A Dcbrcszün
alak a debresin tőrök szó megfelelője.
Jelentése: .éljen, mozogjon". Alapszava a
debrö ige, s ennek felszólító mód egyes
szám harmadik személye: a debresin.
Ebből keletkezett a magyar Debreszün, a
későbbi Dcbrecön, Debröcön, Debrecen,
a magyar nyelv hangtörvényeinck meg
felelően Először személynév volt. s ebből
lett helynévvé úgy. hogy a város Debre
szún nevű alapítójának vagy birtokosa
nak a neve - egyes számú alanyesetben —a város nevévé vált. Maga a Dcbrc
szün személynév a névmisztikában, a
babonában gyökerezik, amely szerint a
névnek hatása van viselőjének további
sorsára: aki tehát a Debreszün nevet
viseli, sokáig él. Az efféle nevet kívánságnévnek mondják.
Településtörténeti szempontból is valószí
nű Debrecen nevének török eredete. I logy
e tájon az Árpád korban erős tőrök tele
pülések voltak, világosan mutatják a
Debrecen környéki tőrök eredetű hely
nevek: Ladány, Böszörmény.
(Debrecen utcanevet s z e rk D r. Nábrádi
Mihály. Debrecen, 1984.)

A város neve
Dobriczeni a sarmaták nyelvén boldogságost jelent. (Vályi A.: Magyarország leírá
sa I. kőt. 464. lap, Buda 1796.)
Novotny E. dr. szerint nem kétséges Deb
recen nevének az ősi szumi nyelv segít
ségével történő megfejtése: DIB RI-ID-ZUEN - a Hold-isten kezének megragadása.
A szumirok ugyanis a Holdistent. Zu-En-t
hívták segítségül, s ezt az ősi királyi
szertartást nevezték igy. Ebből következ
tethető tehát, hogy Debrecen a .pogány"
korban már kultikus hely volt.
(Badiny Jós Ferenc: A Magyar Nemzet
történetének kis tükre 1. Buenos Aires.
1984.)

GÖNCZI TAMÁS
A NAPBA ÖLTÖZÖTT VÁROS
A Napba Öltözött Város, Debrecen,
ahogyan a tizennyolcadik századi holland
utazó nevezte, a magyar síkság mélyén,
az Alföld közepén áll. Ez a látszólag a
semmire települt város, amin átfúj a szél.
.csak átmenetileg" lakható. Az itt megma
radt. igénytelennek mondott emberek —
a város korai szerkezetét nézve — mégis
tökéletesen alkalmazkodtak a környezet
hez.
A Napba Öltözött Város igazi analógia. Itt.
az alföldi sík mélyedésében szószerint
átfúj fölötte a szél, s magasról mennydö
rög le az alföldi vihar. A hajdani épületek
napsárga színe a sík vidékre bőkezűen
zúduló napfényt egyenletesen sugározza
vissza az emberre és a tájra. Az öreg
házak megkopott kapui felett még látni
ftt-ott a stilizált napot.
Ez a hely itt. a .semmi* közepén szakrális
központ maga is. A mélység és a magas
ság mindig összeölelkezik - íijaTucci. Kö
zel az Éghez és közel a Földhöz a lét mé
lyebb értelmet nyer. Az orfíkus mítosz az
alászállást és a fölülemel kedést egymás
kiegészítőjének tartja. A távoli Tibet hegyifalvai éppoly közel vannak az istenek
hez, mint a város környéki alföldi tanyák
szélfútta portái vagy maga a város, sajá
tos nyugalmával, háborítatlan, csendes
bölcsességével. A napközel.ség a hely nép
művészeti tárgyain (kerek kulacs szűrök,
stb.) az alföldi népmese kincsben és nem
utolsó sorban a helyi szokásokon (.napköszöntés, napbanézés", stb.) is vissza
tükröződik. Mindez tőlünk keletre nem
szokatlan, Erdély keleti végein és Csángó
földön a napüdvözlct. a reggeli illetve a
lenyugvó napba nézés mitikus hagyomá
nya közismert.

A taoista tradíció, akár a magyar népme
se, úgy tartja, hogy a mélynek és a ma
gasnak egy az ösvénye. Nyilván egyetemes
és archaikus hagyománytöredékről van
szó. A hegylakó és az alföldi ember Isten
és természetismerete rokon egymással. A
Fönn és a Lenn hangja egyazon Istenközelséget sejtet. ATabula Smaragdinától
a középkori ezoterián keresztül a népme
séig maradéktalan a hagyományozódás.
Különös, hogy ez a naphagyomány, a
világosság, a fény, a meleg, átvitt értelem
ben a szeretet két végpontjának egymás
ba kapaszkodása az Andok fennsíkjain
éppenúgy jelen van a hagyományban,
mint az Európa szivében élő magyarok Al
földjén. E számunk rajzai mutatják, hogy
az alföldi város korai szerkezete sámánisztikus jegyeket őriz és keleti eredetre
utal. A szokványos európai városszerke
zetnek itt nyoma sincs, a védettséget itt
nem a be- és lezártság, a házak és falak
erődrendszere biztosította, itt spirituális
védelem volt jelen. A város szervezete ma
ga egy mágikus rítus, ami konkrétan is
meglátható, értelmezhető, és nyilván —
tudat alatt — átélhető.
Várkonyi megerősíti Eliadc szellemes és
mindenféleképpen mély megállapítását;
a hit és a megvallott mítosz esszenciáját
a lélek megvalósítja a viseletben, a hely
ben, a házban, a városban cs természete
sen a hazában is. A berendezett kozmosz
visszatükröződik a földön. A kozmosz je 
len van a hely szellemében. Vannak he
lyek. ahol mindez dominánsan jelentke
zik. Ilyen Debrecen. A hely maga a tágas
ság iskolája. A szabad magyar lélek pihe
nőhelye. Karácsony Sándor minderre
próbái észérvekkel reagálni, az észérvek
mindaddig erőtlenek, mig föl nem sikerül
térképezni azt a szerves, minden mozza
natában organikus látásmódot és gondol
kozást, ami a város szelleméből sugárzik.
A régi város útjait nem csupán az egysze
rű praktikusság, de egy bensőbb szakrá
lis szervezettség Jellemezte. Ahogy az erek

életadón befutják a testet, a csillagok
Hadak Útjakent feszülnek fel az Égre. úgy
hálózzák be az öreg utcák a várost. Titkos
csoda ez, hogy minden mindennel összcfügg és kiegészül. A kis házak, a kopott
kapualjak és lassan szétmálló falfeliratok
az idő haladtával eltünedeznek. De hiába
az elmúlás, magunkban tovább hordoz
zuk a város tovatűnt emlékeit, akár a régi
utcaneveket. Hiába keresztelték át és
vissza azokat. A múlt értelmeden puszd
tásának és a hagyományirtásnak talán
vége szakad. így is ráment az óváros, a
Nyomtató utca romantikus hangulatot
sugárzó kis házaival, kopott macskakőveivel együtt. Emlékekében él már csak
sok minden a múltból és ma a legfonto
sabb az. hogy ami még megvan, az cl ne
vesszen többé.
A város szellemiségét jelképekbe sűrítve a
város címere is kifejezi. A napbanézó
fónixmadár, a napmitosz emlékét őrzi. A
címerpajzson lévő és a zászlós bárány a
háta mögötti pálmafával együtt keleti ere
detet sejtet. A bárány, aki .elveszi a világ
bűneit" egyszerre ó- és újszövetségi je l
kép. A Debreceni Református Egyház cí
mere a város címerét egy bibliai mottóval
toldja meg. Pál apostolnak a Rómaiakhoz
írt leveléből:
- .Ha Isten velflr!:, kicsoda ellenünk."
Történelmünk folyamán sokszor és nem
ok nélkül hangzott már cl ez a mélyről
feltörő hitvallás. Az idő ellenében a város
máig megőrizte sajátos, rejtett, organikus
kapcsolatát a természettel. A régmúlt böl
csességét nem rombolta le teljesen a jelen
tudatlansága és emlékczethiánya. Ajclcnrc és a jövőre az a nehéz feladat hagyómányozódott, hogy őrizze meg a várost, a
tájat cmbcrarcúnek. Éghez. Földhöz,
Istenhez simulónak. Ne vesszen el benne
és általa a múlt és értelmet kapjon a jövő.
Gönczi Tamás /1959/. a KLTE könyvtá
rosa. író. különböző folyóiratokban szá
mos publikációja je len t meg

Rácz Zoltán: Debrecen, Hatvan utca 16. Beépítési javaslat 1991.
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KÖSZEGHY ATTILA
HASONLÍTHATATLAN AZ ÉPÍTÉSZET
BEN - LOKALITÁSHIÁNY A FIZIKÁBAN
Elménk — mikro folyamataival — kvantumfizikai értelemben
sokrészecskerendszcr. az ilyen rendszerek határozatlansági
jegyeivel. E rendszer törvényei irányítják gondolkodásunkat,
fogalomalkotásunkat
Négy és csak négy módon tudjuk megfigyelni és értelmezni a
jelenségeket.
— Bármely mcgfigyclési-értelmczcsl eljárás önmagára történő
kiterjesztése egy rákövetkező eljárást generál.
— Négy egymást követő eljárás egy zárt láncot alkot.
— A megfigyelési-értelmezési eljárások közötti jellegkülönbség
a figyelés-értelmezés tárgyától függetlenül azonos.
A mai fizika keretében végsó állandókként kezelt valószinúségi
kategóriák (véletlen, valószínű, bizonytalan /hibás/) cs a
sajátosan fizikai kategória, a lokalitáshiány négyes együttese
találó képet ad elménk (e fogalmakat is megformáló) négy
értelmező útjáról.

— a határ határozatlansága mint a fizikai lokalitáshiánya.
Eldönthetetlen, melyek a határ minimum-ismérvei. Ideális a
folytonos, éles határ. De a szakadt is képes határként működni.
Így vagy a folytonosság nem lényegi vonás, vagy a folytonos
részekből összerakható. (Az átmenctcs és éles határolás
viszonyára vonatkozóan hasonlók mondhatók cl.
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A határozatlansági jegyek a legátfogóbb érvényű szemléletes
minőség kategóriák körében:
az intenzitás az első figyelhető jellemző, megragadása nem
követel határozott méretet, tagolást (ld. a teremtéstörténetek
kezdetén a világosságon), véletlen jellegű, nincs feltűnési helye,
dimenziója kiszámíthatatlan;
— a kitcíjcdcs csak különféle intenzitású jelenségek együttállá
sánál figyelhető. A csak véges számú méréssel mérhető részméretekból csak valószínű kiterjedés kalkulálható;
— a megoszlás adott kiterjedésen belül értelmezhető. A megosz
lás elrendeződés: bizonyos minőség jelenléte számos helyen.
Ahhoz, hogy e helyek szemléletesen összevethetők legyenek,
számukat korlátoznunk kell. Az elvárt közelítő képnek a
pontatlanság, hibásság szerves tartozéka lesz;
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Értelmünk határozatlansági természetéről a legtisztább képet
a matematika világa adja.
A mindennapi matematika elemi műveleteinek egyes fix
tényezőit feloldva négy határozatlanság-arculat formálódik.
A számrendszer, az eredmény és a művelet-számok bármelyiké
nek határozatlanná válása kikényszeríti a művelet más részt
vevőinek (de nem akármelyiknek) határozatlanná tételét
(.feloldását").
A művelet (amelyet a műveletijei képvisel) maga is határozat
lanná válhat. A művelet merevségének feloldása világképalakító
jelentőségű.
t.
#
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Természetes, hogy az építészeti gondolkodásban és gyakorlat
ban is megfigyelhetők a határozatlansági jellegekhez kötődő
vizuális mozzanatok.
Különösen izgalmas vállalkozás a lokalitáshiány. a kvantumfizi
ka e legsikamlósabb fogalma, építészed vonatkozásainak
megfigyelése.
A .szokványos" határozatlansági gond az, hogy ha egy részecske
helyét figyeljük, minőségét nem tudjuk megragadni, minőségét
elemezve helyét nem tudjuk rögzíteni egyértelműen, csupán
határozatlansági jellemzőkkel. A lokalitáshiány sajátos problcmamagja az. hogy távoli, tökéletesen összehangoltan működő
részecskék között vagy fénysebességnél gyorsabban ható
távkapcsolatot kellene feltételeznünk, vagy a részecskék önálló
létezésének szokásos képzete helyett valami részecskék nélküli,
folytonos világ-létezést kellene tudomásul vennünk. Az ún.
megszámlálható végtelen és a folytonos-végtelen közötd átjárás
régi dilemmájának fizikai megfogalmazását látjuk. Az a kérdés,
hogy a valóság .igazából" milyen, leplezi azt a tényt, hogy
értelmünk működése — a maga határozatlansági jellegével —
maga konstruálja a folytonossági problémát.
Az az értelmi .alapállás", amely a lokalitáshiány t mint a szellemi
megváltódásra való készenlét létdimenzióját próbálja megközeli
teni, az eredetit hajszoló, kreatív produkcióra esélyt adó
szellemi készenlét képében — ha torzultan is — de jelen van
korunkban. A határozatlansági jelleget tisztelő értelemmüködés
számára az crcdcdség. újdonság, régiség egészen periférikus
téma. Nem véleüen. hogy a Védák korának szövegei a lokalitáshiányos jelleget mint mindcnhcz-hasonló-semmihez-nem
hasonlót fogalmazzák meg. A hasonlításra, az azonosságok,
különbségek megfigyelésére alkalmas minőségek jelenléte
kizárja a megrögzött szokásainktól, az azokra rakódott tévedé
sektől megváltó nem-hasonlithatók érvényesítését.
A lokalitáshiány, a hasonlithatatlan a teremtő spontaneitás
forrásvidéke. Azé a spontaneitásé, amely fcllcllhctó pl. a
dogmatikus tanoktól érintetlen népi építéskultúra töredékeiben,
e pusztuló kultúra-génbankban. A spontán építés kultúrájának
léQoga, hogy ne védve, hanem .jókedvéből” legyen. De szétroncsolása okán halaszthatadanul gyógyítást kíván. Nem a
spontán megnyilvánulások görcsös őrzésével, hanem az építők
szellemi megváltásával, az esztétikai erőszak és a magamutató
gazdaság, látszani akarás erőszakának távoltartásával.
Mainz. 1991. október 15.
Kőszeghy Attila /1946/ építész, városrendező, a NO fi Építész
Műhely Kft ügyvezető igazgatója, önkormányzati képviselő

GYARMATHY ISTVÁN
NAGYERDEI KÖRÚT 56, FAFARAGÓHÁZ
A Ház a Nagyerdő szélén áll. Az erdő tölgyfái — kcsci utódai a
hajdani faisteneknek - pusztulnak, erejük vesztett gigászok
ként. Autófolyam szoritja-fonja körbe az erdőt. Laokoón
kígyójaként aütó-és betonfolyam, és a hetvenes évek kocka
házainak élettelen kristályrendje. 1989-ben kezdték el épiteni
a I lázat - a kristályrács kockái között kristályhiba támadt —.
s mire fölépűlt. előtte sámánfa-világfa, életfa /!/ nőtt ki a
földből.
Kopjafa, faragott bálványok vigyázzak a gyalogösvény Tejútipszllonját, mely a ház tárt karjai közé kanyarog, ahol a nyitott
ajtó fölött a mester attribútuma, s a fclkelö-fellámadó Nap
szerteágazó sugarai fogadnak. Átlépem a küszöböt. Felülről
támadó fényben fürdik a központi tér - a ház főhajója, végében
szentély, kétoldalt sekrestye, refektórium. dolgozóház: a
középkor kolostorainak rendje.
Műhely és lakóház, egyben templom, szakrális tér? Miért is nel
Életünk, minden cselekedetünk lehel szcntségtelcn - példa rá
mai világunkban bőven akad - és megszentelt. Kiváltképp
szentscglcli. mágikus tett teremteni, alkotni, alakítani, és azt a
világ rendjének megfelelően, helyesen tenni. Sótarlót faragni,
mely több, mint sótartó, kancsót korongolni. mely több, mint
viz- vagy bortároló edény, a kidőlt famatuzsálembe új életet
lehelni, annak a szellem és a test erejével új formát adni. vagy
éppen hajlékot emelni.
Hajlék, mely mint csigát a héja. elszigetel a világtól és ugyan
akkor össze is kőt vele, s mely hajlik: az élő természet nem
ismer szögletes formál. Hajlék: fölénk hajló ék-ég-mennyezet: a
mindenség kicslnyitclt mása. Az építészet szervesen nótt ki az
élővilág hajléképitó művészetéből, s ha a természetből veszi
anyagát és mintáit, isteni titkokat idézó. teremtó szertartást,
fehér mágiát művel. Napjaink fekete mágiájának alkotásai
nyomasztóan vesznek körűi, fojtogatnak minket, s a természe
tet. Az építészetnek van mit jóvátennic.
Elvenni a természettől és azt visszaadni. Hol? Például a ház
tetején. A Ház tetején kert van. Tulajdonosa a fafaragó, bolgár
kertészek ivadéka.
Felmegyek a tetóre paradicsomot, répát, káposztái szedni,
leülök egy farönkre, diófa hajlik fölcm
törzsét a ház fala
szelíden kikerüli
felnyúlva szedegetem az érett diókat. Túl.
a kerítésen kívül, ahol őrként a százéves tulipánfa vastag törzse
áll. áramlik a Nagyerdei körút forgalma.
56-os szám: Nagy Imre fafaragó háza. Zajlik a csöndes forrada
lom: lelkekben, s itt-ott tárgyakban, hajlékokban testet öltve.
Gyarmathy István / 1960/ történelem biológia szakos tanár, a
Hajdúsági Tájvédelmi körzet vezetője, önkormányzati képviselő

Debreceni utcaképek

Rácz Zoltán: Fafaragóház
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Fafaragóház, Rácz Zoltán terve, a kertben Nagy Imre Lönnrot és Rajeczky emlékére faragott bálványai
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RÁCZ ZOLTÁN
SZATMÁR-BEREG ÖRÖKSÉGE
Részlet a szerzőnek Szatmár-Bereg összes települését részletesen elemző hosszabb
tanulmányából. Az anyagból Buka László és Pintér László közreműködésével kiállítás is
készült, melyet az Örökség Népfőiskola (Gödöllő. 1990. október) és a pécsi egyetem
földrajzi tanszéke (1991. március) mutatott be.

Szatmár-Bereg mai tájegysége az É-i országhatár és a Tísza-Szamos vonala között fék
vó terület. Bcrcg a Tiszától ÉK-re található, Szatmár pedig a Szamos és a Tisza között.
Egyik sem vizsgálható történeti háttér nélkül, hiszen az első világháború óta Szatmár
és Bcrcg nélkülözi természetes központjait. A beregi településcsoport Beregszász, a szat
mári pedig Szatmár vonzáskörzetéhez tartozott - s ma mindkettő a határon túl van. Ter
mészetes képződmények is a határra kerültek. így nem szabad figyelmen kívül hagyni
a Mczókaszonyi hegyet, melynek csak a legdélibb nyúlványa, a Tipet hegy része
hazánknak.
A két terület természetes adottságaiból néhányat érdemes előrebocsátani. Így azt a lé
nyeges tényt, hogy ez a táj hazánk egyik legvizesebb területe. Folyókban, patakokban
igen gazdag volt. s ez alapvetően meghatározta a falvak életét. A folyók rendszeres ára
dásai a Beregi sikságon a legutóbbi időkig fenntartották az üledékképzódést. s ez meg
akadályozta a humusz és egyéb talajrétegek kialakulását. A Szamos öntések viszont jól
művelhető, termékeny talajokat hoztak létre. A mélyebb fekvésű részek réti talajai első
sorban legeltetésre voltak alkalmasak. A mocsári erdők talajai igen alacsony értékűek.
Ha ezek után felvázoljuk Szatmár-Bereg földrajzi egységeit, kirajzolódhat a települések
rendje is.
Szatmár-Bcrcg felszíne DK felól ÉNY-i irányban enyhén lejt. Folyóvizei is átlagosan ezt
az adottságot kőveük lefutásukkal. Legfontosabb folyói a Tisza és a Szamos, melyek
néhány méter magas hátakat építettek partjaik mentén. így a települések nagy része a
beregi (az É-i része) és a szatmári (a K-i részen) Tiszaháton létesült, hiszen az árvíz ellen
éppen a partmenti kiemelkedések adták a legnagyobb biztonságot.
Ezzel együtt itt jó viziutat is használhattak az emberek áruszállításra, faüsztatásra.
A Szamos három egymással párhuzamos hátat épített. A szorosabb értelemben vett Szamoshát a folyó két partján épült, de ettől keletebbre még a Császló és Jánkmajtis vona
lában levő hát is érzékelhető. (A harmadik vonulat már az országhatáron túl van.) A
Szamoshát, mint már szó volt róla. termékeny talaja miatt is alkalmas volt megtelepe
désre.
Szatmár Bereg vidékét a folyóhátakon kívül egykor a hatalmas erdőségek jellemezték.
Ezeket a nép általában Erdóhátnak nevezte, de földrajzi névként ma a Szamos és a Tisza
közötti egykori erdős területre használjuk. Ezekben a nagy. mocsaras erdőkben, a ka
nyargó patakok völgyeiben kitűnő búvóhelyet leltek a kis falvak a tisztások láncolatá
ban. Itt elsősorban az erdóélés és a vizek élővilága biztosította a megélhetést. A tisztáso
kat irtásokkal bővítették, hogy termőterületet nyerjenek.
Szatmár-Bereg fentiekben leirt képe ma egészen más. II. József katonai térképe (első
katonai felmérés) 1780-84 körül még az eredeti állapotot mulatja. Pedig már ekkor
elkezdődött az a folyamat, ami a XIX. században gyökerestől átalakította itt a természe
tet. A szántóföldi gazdálkodás fellendülése újabb és újabb termőterületet igényelt, s ezt
mértéktelen erdóirtással biztosították. A XIX. század első felében az összefüggő erdősé
get szinte teljesen eltűntették, s mára csak foltok maradtak a természetvédők számára.
Ezután következett a század második felében a vizszabályozás. mely a természetes
vízrajzot torzította el. A folyókanyarulatok, vízfolyások jó része eltűnt, igy mai állapotá
ban sok falunak érthetetlen a szerkezete, kialakulásának oka. Megszűntek a rendszeres
áradások, melyek az itteni életmód és gazdálkodás alapját képezték az erdőkkel együtt.
Ugyanakkor ez a folyamat jelentősen megnövelte a falvak környezetének cltartókepessé
gét. A XIX. század elején jellemzően 3-400 fős közösséget volt képes ellátni egy-egy
tisztás búza- és kukoricatermésével, erdejének fájával, vizeinek halaival, tölgyeseivel a
sertések makkoltatásához. A század folyamán azonban a termőterület, a legelők növelé
se és a fakitermelés olyan erős fejlődést eredményezett, mely átlagosan háromszorosára,
de sok helyen 5-6-szorosára növelte a népességet. Ez nem nőtt túl a lehetőségek hatá
rán, mint például Debrecen esetében, ahol már törvényekkel, a polgárjog intézményével
kellett szabályozni az eltartóképesség és a lakosságszám egyensúlyát. Századunkban
a fejlődés megállt, sőt a legtöbb helyen visszájára fordult. Fehérgyarmat kivételével .sehol
sem érte cl a városiasodás szintjét, s ma talán ez az egységes tclepülésjcllcg az egyik
legfőbb értéke ennek a vidéknek.
Építészetileg a XX. század tette tönkre Szatmár-Bereg gazdag népi kultúráját. Első
lépésként a Trianoni béke fosztotta meg az itt élő népet évszázados kötődéseitől. Végtó
csapást a II. világháború után eluralkodó modernizmus mért rá. Szinte minden elmúlt,
amit az emberek nemzedékről nemzedékre örököltek mindenféle szakirodalom, vagy
korszerű tömegtájékoztatás nélkül: a szerves kultúra. Csak a nyomai maradtak meg.
Leghívebben a falvak utcaszerkezete őrzi. hiszen ez az. ami a legnehezebben változtat
ható (bár új városi lakótelepeinknél általános az ellenpélda). Torzulásaik első látásra
szembeötlóek. Csak a térképre kell pillanatani. s a nyílegyenes utcák, merőleges sarkok

Kölese, református templom
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rögtön árulkodnak: ez a XX. század. A természetes adottságok többe nem meghatáro
zók, a falu fejlődését hivatalnokok merik ki. Márpedig a XIX. század nagyarányú fejlő
dést hozott, a falvak terjeszkedtek. De egyre nagyobbak azóta is. hogy a helyzet a visszá
jára fordult. Századunkban általában erősen csökkent a népesség, és mégis nőttek a
falvak. Amíg ugyanis régen átlagosan tíz ember(!) élt egy telken, addig ma három. Ma
tehát felére csökken egy falu lélekszáma. házai akkor is gyarapodnak. Uj utcák majd*
minden községben láthatók. Szervetlenül, erőszakosan mcrcdcznck az ősi, hajladozó
utcák mellett. Természet és ember kapcsolata lazul, s ez látszik az épületeken is. Az
emlékezetes, hatalmas pusztítást végző tiszai árviz után lakóházak százai épültek újjá
a sátortető monoton diktatúrájában. Ebben a helyzetben is van okunk örülni. Szinte
teljesen hiányzik a mai pöffeszkedó. magamutogató, nagyzási mániában szenvedő
házépítési szokás, mely az ország más területeire általánosan jellemző. Ennél minden
képpen sokkal jobb Szatmár-Bereg építészete, mely ugyan nagy átlagban jellegtelennek
mondható, de mégis magas a népi építészet megmaradt emlékeinek aránya. Ez azt
jelenti, hogy itt még van lehetőség a javításra, hiszen legújabb mai kultúránké?) ide még
nem tőrt be. Sok település határán TSz-tclcpek, gépállomások fogadják a látogatót, ezek
általában rendetlenek, gazdasagi épületeik csúnyák.
Közelítsünk most az egyes településcsoportokhoz, melyek szerkezete nyilvánvalóan
különleges értéket képvisel. Volt már szó a folyóhátakon a viz mellé sorakozó falvakról.
ty»cn érdekes viszont a belső területek helyzete. A már említett patakvölgyek szép példája
E-on a Bcregben az a tisztás-láncolat, amzely a Mezókaszonyi hegyet kerüli meg Dóiról.
Ezt elsősorban a Micz patak vonala határozza meg. Ez a tclcpülésvonulat. a K-i végén
megközelíti Beregszászt. Be reg központját. Közvetlenül a hegy lábánál is kialakult egy
kisebb kör, a DK-i oldalon, melynek D-i vegén Bcrcgdaróc része ma hazánknak. A beregi
Tiszaháton sorakozó falvak tekinthetők még Bereg részének, vagyis nagyjából az előbb
említett faluláncoiat D-i részéig tartó települések. A Tiszahát és a Mezókaszonyi hegy
környékének települései között terjedelmes, mocsaras erdó terpeszkedik. Lakatlan
területe választja cl egymástól Bereg két egységét.
Tarpa Bereg és Szalmár határán található, még a Tisza fölött. Különleges helyzete
eredményezte azt, hogy a pár száz lelkes falvak között több ezres lélekszámú, jelentős
alközpont lett. Szalmár és Bereg természeti adottságai nemileg eltérőek. Eltérő talajviszonyuk, Bereg főleg öntésagyag, öntésiszap, Szatmár főleg bamaföld. Ez eltérő gazdál
kodást is jelentett, s valóiszínúleg ez okozta, hogy a két terület határán Tarpa píaekőzpont lelt. Már az elsó katonai felmérés szerint is fontos csomópontja volt a környéknek.
Dél felöl ide érkezett a Tiszán átkelő főútvonal, s itt ágazott el Hetén, Fejeresen, Tákoson
át Szabolcs irányába, Beregsurányon át Észak felé, Beregszász irányába, s Kelet felé is
a Tisza mentén, a folyó jobb partján.
Tarpával lényegében áttértünk Szatmár településcsoportjaira. Itt is továbbvonul a
Tiszahát, a folyóra felfúzódó falvakkal. Ugyanez a csoportosulás tapasztalható a Szamos
mentén is Jándtól egészen az országhatárig. A szorosan vett Szamoshát fölött a kővetke
ző Szamosháton található Jánkmajlis és Császló. Fölötte a szatmári Tiszahát ig tartó
hatalmas erdőség az Erdóhál, melyben a falvak alapvetően a DK-ÉNV i lefolyású pata
kok völgyében gyülekeztek. így külön tájegység a Palágyság. ahol Botpalád. Kispalád (és
a határon túl Nagypalád) sorakozott a Palád patak mentén.
Térben körülbelül a folytatásuk, de a közelben párhuzamosan futó Túr folyócska
mentén is települtek falvak. Az Erdóház D-i szélén még két vonulat figyelhető meg. bár
szabdaltabb. különálló tisztásokkal. Az Erdóhát falvai, az összefüggőnek túnó vonulatok
ellenére ugyanolyan elszigeteltek voltak, mint a beregi falvak. A legeldugottabb, Fülesd
pedig magában állt a nagy kerek erdő közepén. Az Erdóhát és a Szamos közli nagy.
kevésbé erdós, fóleg mocsaras terület közepén Fehérgyarmat, a másik nagy alközpont.
A Szatmár felől ÉNY felé haladó országút ilt haladt át, s haladt tovább fölfelé, a Tiszán
át. Tarpa felé. Érzékelhető, hogy Szatmár lelcpüléshálózala sokkal összetettebb, mint
Beregé. de az alkalmazkodás a természeti adottságokhoz ugyanazt a rendszert hozta
létre, csak tágasabb területen.
Már ebből a tájegységi elemzésből is látszik, de a későbbiek igazolni is fogják, hogy a
falvak milyen szervesen alkalmazkodtak, s éltek együtt a természettel. Ma egyre erőtclenebbek, s csak azok maradnak talpon, amelyek az új központok a korábbi alközpontok
ból leptek előre, vagyis Tarpa és Fehérgyarmat lenne hivatott erre a szerepre. Mindkettő
fejlődése megindult, de igazából Fehérgyarmat tudja csak az új szerepet ellátni.
Tarpán a kiemelt jelleg lényegében abban nyilvánul meg. hogy fejlődésével tartani
tudja magát. Mint később majd megvilágítom, Tarpa esetében épp ez adja különleges
értékét. Megtartott nagyon sok mindent hagyományos kepéből, s a Fehérgyarmat mére
tű fejlődés nem kényszerítene rá századunk gyökértelen módszereit. így Tarpa környéke
sem fejlődött Fehérgyarmat körzetéhez hasonlóan.
Mielőtt a falvak szerkezetének tárgyalása következne, ki kell emelni Szatmár-Bereg
vízfolyásainak legjellegzetesebb vonásait. Közismert, hogy a Tisza és a Szamos ide
érkezve jelentősen lelassul, s lomha mozgása a lapos területen igen sok kanyarulatot
eredményezett. Rendszeres évi áradásaiktól eltekintve medrükben tartózkodtak, s nagy
víztömegük viszonylag nagy. határozott vonalú kanyarulatokat képzett ki. Ezzel szem
ben a belső mocsaras területek patakoeskái, vízfolyásai igen zegzugos, sokkal tekervénycsebb vonalakban határolták körül a megtelepülés lehetőségeit. Hasonlítsuk csak
össze a Tisza és a .kis Túr" rajzolatát a 11. József korabeli térképen! Mintha kicsinyített
mása lett volna aTúr a Tiszának. Ez a jellegzetesség csekély áltaJánositásra ad lehetősé
get: a Tiszahát és Szamoshát falvai többnyire egyszerű szerkezetűek, míg a belső tája
kon a sűrűbb vízjárás összetettebb, szerteágazóbb úthálózatot kényszeritett ki. Ez a
megállapítás elvezet a legegyszerűbb és legáltalánosabb falutipushoz, ami Szalmár-Bc
regben uralkodik. Ez a közönséges egyutcás típus, ami az alapsejtnek tekinthető. Csak
hogy ez itt még sokmindcnncl párosult. Elsősorban azzal, hogy az az egy utca a vízfolyá
sok mely kanyarulatába nyúlt be. így a falut három oldalról viz vette körül, onnan védve

is volt, az élelem is kéznél volt. Ez teljesen természetes, hiszen ezek a mély kanyarulatok
emelték ld öbleikben a száraz magaslatokat. A megtelepüléskor valószínűlrg az emberek
első fontos dolga volt, hogy a legjobb helyet, a legszentebb pontot ne maguknak, hanem
Istennek szánják. így jöhetett létre a leggyakoribb tipus, amelyben a falu kellős közepén,
az út kiszélesedésében állt a templom. Tiszaadony, Hete, Fcjcrcse, Nagyar. Kömló.
Mánd, Nemesborzova. Fülesd, Túrriese, Zsarolyán szép példái ennek az alapsejtnek.
(Kiemelés jelöli az építészetileg egyébként is értékes falvakat.) Hete és Fcjcrcse összefog
gésében is érdekes, hiszen ugyanazon patak, a Derenyó két szomszédos öblében teljesen
azonos módon húzódtak meg. Mindketten a patak mellett egyenesen húzódó országúi
hoz kapcsolódtak. Ez az elsó lépés a faluszerkezet fejlődésében, s ez egy másik beregi
község, Barabás szerkezetének kialakulására világit rá. Itt a szomszédos falurészek az
összekötő országút mentén összenőttek, ráadásul a patak túloldalán, a két öböl között
adódó harmadik öbölben születó utcát is magukhoz kapcsolták egy híddal. Építészeti
különlegessége miatt külön szólni kell Mándról, Ncmesborzováról, Túrricséról és Fülesdröl. Mándon még sok a szép hagyományos lakóház, gyönyörű fatemplomát azonban
.megmentették", vagyis a szentendrei skanzenbe szállították. A baj igazából az. hogy
helyette egy igen jellegtelen új egyházat emeltek. Nemesborzováról a fa haranglábat
költöztették Szcntedrére, a helyébe egy minősíthetetlen újat készítettek. Ennek hatására
a megjelent mellette egy bádog buszváró s egy otromba víztartály is. teljes csődöt jelent
ve az utcaképben.
Az cgyutcás, középen templomos alapsejt nemcsak öbölben, hanem patak mentén,
a parton végighúzódva is gyakori volt. Igen jellegzetes a három Palád közül Kispalád és
Botpalád, melyek nem öbölben, hanem majdnem öbölben, vagyis egyszerű kanyarban
épültek a vízfolyás mentén. Egyformák, mint az ikertestvérek, még abban is. hogy a
külvilághoz szinte köldökzsinórral kapcsolódnak - a kanyarból kiágazik az országúi. A
falvak zártságára jellemző, hogy itt a falu egyetlen utcája nem vezet sehova, csak a saját
ellátásához szükséges legelőre. Elsődleges volt mindehol az önellátás, csak ezután
következett a külvilág! kapcsolat. ATiszaháton. a Szamos mentén általános ez az utóbbi
tipus: Lónya. Panyola. Kérsemjén. Nábrád. Tivadar. Kisar. Nagyar, Tiszakóród, Tiszacsécsc, Milota, Uszka, Magosliget.
Figyelemremcltó Ugornya esete. Múlt századi mcglclcpülésü, természeti képződmé
nyekhez nem kötődik, temploma nincs. Az egyetlen egyenes utcán sorakozó lelkek mégis
egy láthatatlan, de határozott központ felé irányulnak. Egymáshoz bújnak, összetartozá
sukban keresik a biztonságot. Fordított folyamatot látunk itt: a .szent helyet" a telepü
lés alkotja meg magának, s nem egy kitüntetett pont köré épül.
Kishódos is patakmenti falu, de a testvére, a párszáz méterre lévő Nagyhódos már
átterjedt a viz túloldalára is, szemléltetve a kétutcás falu kialakulását. Alapvető tipus
ez is, bár ritkább. A két út a patakmeder széles mocsaras sávjának magas partjain
húzódik, s csak a külső oldalon állnak házak, legszebb példája Nagyhódos mellett Táko.
s ennek módosulatai Rozsály, Vámosoroszi. Nagyszekeres, Gacsály. A variáció oka. hogy
a falu a patak fordulójában települ meg. A kanyarban van egy kisebb kiemelkedés, erre
építik a templomot. Itt aztán a patak két partján hűzódó utcák iránya elválik egymástól.
Ezek adják a legérdekesebb faluképeket. A legszebb Vámosoroszi a patakkal és Nagysze
keres, csodálatos középkori templomával. Rozsályon az egykori templom helye is ponto
san meghatározható.
A templom sok helyen módosította a legegyszerűbb alapsejt, az cgyutcás falu szerke
zetét is. Csaroda esetében a patak éles kanyarulatának külsó csücske felé futott az
egyetlen utca. itt kettéágazva az egyik ág haladt tovább a parton. A másik ág befutott
a patak öblébe, hol egy kis magaslaton állt a templom. Több helyen az utca épp a temp
lomnál ágazott cl Y alakban, például: Vámosatya, Méhtelek, Kisszekeres esetében. Túrricsén található Szatmár-Bereg legszebb temetője, az egykori patakon túl, az erdőben.
Még egy alaptípust kell kiemelni, s ez a jó l ismert orsós alaprajz. Ez lényegében az
egyutcás modell és az Y elágazás fejlettebb változata, ahol a templomnál kiszélesedő
utca két utcára válik szét, s ezek ölelik az orsó alakú belsó területet. Ezt is a templom
uralja, a legtöbb helyen a mai napig alig épült be a belseje. Garbolc. Kisnamény, Gclénesfalu képében igen hatásos a mindkét végén megjelenő Y-alakű útelágazás, ráadásul
több helyen a templomnál. Beresurány szerkezete világit rá. hogy az orsó belseje olyan
.szent körzet" volt. melybe közönséges halandó nem költözhetett be.
A Károlyi család kúriája is kívül épült, ám az 6 megközelíthetetlenségük kiterjesztette
a körzet határát, megakadályozva a .mandorla" kirajzolódását. Ez az a forma, mely
egyéb ábrázolásokban is csak az ítélő Krisztus vagy a monstrancia Madonnájának
befoglalója. Ez az égi- és földi hatalom egyesülésének látványos példája. Fülesd a mai
Szatmár súlypontjában található, magányosan az Erdóháton. .alul-felül" egy egy tclcpülésvonulal között. Mai helyzetében világosan kirajzolódik körülötte néhány körkörös
vonulat is, amely megerősíteni látszik, hogy Fülesd a terület Icgvédettebb faluja. Ennek
okára további kutatás deríthet fényt. Feltűnő azonban, hogy a névadás mennyire szem
léletesen utal a település jellegére.
Az eddigi elemzésekből kitűnik, hogy a falu bizonyos elemei különleges, meghatározó
szcrcpück. A templom a már említett jellegzetességek mellett majdnem mindig közvetle
nül a viz partjára épült úgy. hogy a vízfelület a napos irányból kerülje meg. vagyis, hogy
Keletről, Délről. Nyugatról a templom kétszeresen is fényt kapjon, s ezáltal ez emelje ki
környezetéből. A viz és a templom közvetlen kapcsolata elsődlegesnek tűnik. Ma már
kevés helyen él. hiszen a vízrendezés átalakította a természetet. Látható, tapasztalható
meg Nagyszekeresen. Cscngcrsimán.
A másik fontos elem a temető. Ez általában a falut ölelő, vagy kísérő vízfolyás túlolda
lán alakult ki, a más(ik) világon (az Óperenciás tengeren is túl...). Ez is erősíti azt a
szemléletet, mely a víz öblén belül az élet lehetőségét, a templom, a település helyét
találja meg. mig a túlsó part az elmúlásé. A patak a vízválasztó élet és halál közölt. Ma
ez a kapcsolat alig-alig fedezhető fel. hiszen eltűnt a viz. igy csak térképes elemzéssel
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deríthető ki. A temető gyakran ma is ott van, csak a határ tűnt el. Ezzel a lét és nemlét
kérdése is elmosódott. A település pedig átnőtt a .túloldalra" is...
Néhány helyen megfigyelhető, hogy az egyutcán falu Y*alakú elágazásának egyik
oldala halad tovább beépitett területek felé. másik ága zsákutca, a temetőbe vezet.
Méhtelek elágazásának egyik útja a temetőbe visz, a másik a viz felé. Élő kapcsolat
egyes falvakban a templom és a temető viszonya. Cégénydányád a templom és a temető
között feszül. Botpaládon a falu utcája egyenesen a temetőnek vezet.

Fülesd

Unka. református templom

Végezetül teljünk vissza Tarpáhozl Az egyes települési alapesetek elemzése nagy
segítséget ad egy olyan áttekinthetetlenül bonyolult halmaztclepülcs esetében is. mint
Tarpa. A valóságban Igen könnyű ott eltévedni, a térkép sem ad önmagában segítséget
ebben a valóságos labirintusban. A sűrű folyótekervényben egy visszaforduló örvény
lámad. ahol, a legmagasabb helyen, a templom áll. Ez a teremtő forgás sejlik fel még ott
is, a pap feleségének padján, egy különös, ovális formába burkolt kavargásban. Ha
viszont kirajzoljuk a terület szintvonalas térképét, az utcák zavaró rajzolata nélkül,
akkor már láthatók azok a pontok és vonalak, amelyek a korábbi tanulmányokból
önkéntelenül adódnak a település kialakítására. Ha a tanulmány elején azt állítottam,
hogy Szatmár-Bereg nagy értéke a települések szerkezete, akkor itt tapasztalható egy
apró bizonyíték. Ezen a tájon ugyanis fennmaradt az alföldi települési módok egész
tárháza, az alapsejtek tói kezdve, apró továbbfejlődési változatokon át a legösszetettebb
szerkezetig. Még bizonyos népcsoportok építési szokásai is megfigyelhetők, például
Bcrcgdaróc deli vegén, ahol a Kárpátaljáról betelepülő görögkatolikusok hoztak létre
zsákutcás, zegzugos elágazószerkezetet. Nagyobb, jobban fejlődő településekben, mint
Tarpa vagy Gulács, megfigyelhető, hogyan nőnek át ezek a zsákutcák a túlsó utcáig, s
ezzel hozzák létre a besúrúsödést. mely végső fokon a városiasodáshoz vezethet. Ezek
a megfigyelések nagy segítséget nyújthatnak más. akár nagyobb falvak, városok kiala
kulásának kutatásához, ez pedig alapfeltétele lenne a szerves fejlesztésre irányuló
rendezési tervek elkészítésének. Sajnos a mai gyakorlat ezt még nemigen ismerte fel.
ezért látható sok tervben a faluszcrkezettól idegen, a természeti adottságokhoz mereven,
vagy sehogy sem alkalmazkodó elem.
Szatmár-Bereg vidékén az élet meghatározó eleme volt a viz. A természettel szoros
kapcsolatban levő emberek azonban nem tudtak egymástól elválasztott kategóriákban
gondolkodni. Számukra a víz az életet és a halált is jelentette. Féltek tőle. az áradások
életveszélyt jelenteitek. Több falu a helyet is megváltoztatta miatta (Tiszacsécsc. Tiszáké rccscny. Ugomya). Életük fügött tóle. hiszen belőlük éltek. A vizek élővilága tartotta el
őket. Félve tisztelték, mint ahogy a .féld az Urat" kifejezés is Isten szeretetét jelenti. Viz
öleli a templomot; viz óvja afalut, vizen túl kell lépni a halottnak. Csónak alakú kopor*
sóba temetkeztek - hiszen valószínűleg éppen ezen a csónakon n vitték át hajdan az
elhaltat a viz túloldalán - a más(ik) világon - lévó temetőbe. Csónak alakú fejfát helyez
tek a sírra, amely egyúttal az ég felé mutató hegyes nyíl is volt. Itt sem önmagában a
halál jelent meg. A fejfa. vagy sírkereszt elé fát ültettek, amely megnövekedvén elnyomta
a fejfát. E mesterséges emlék, mint az emlékezet, pár évtized alatt clkorhadt, kidőlt, s
helyette (belőle) új élet erősödött meg. A megújulást (feltámadást) adó áldozat így jelent
meg Szatmár-Bereg temetőiben, s látható még ma is néhány faluban, például Túrriesén
(felhagyott temető). Kölesén (a régi, felhagyott temető), és Túristvándiban (itt még hasz
nálják ezt a temetőt). Különleges értékei ezek a temetők a tájnak, mert itt meg a maguk
természetes változásában, átalakulásában élnck(l) a sírok. Nem úgy Szatmárcsekén,
ahol a .szakszerű" műemléki helyreállítás glédába állította a fejfákat, épp a lényegüktől
fosztva meg őket. Rajtuk már nem látszik az idő műlása. Múzeumi tárgyakká tette őket
a tudományos gondoskodás.
A viz különös tisztelete természetesen a vizadó eszköz, a kút kialakításában nyerte cl
legérdekesebb formáját. Ezen a vidéken mindenhol faragták a gcmcskút oszlopát, s
kisebb területekre jellemző formában, különös szeretettel díszítették fel a (ejél. Legszebb
példáin valósággal koronát visel a kút. például Hetén, a templom mellett, de szép kutak
állnak még Márokpapiban. Tarpán. Csarodán. Vámosatyán. Két alapvető fajtájuk a
falutipusokra rímel: egyoszlopos (cgyutcás), melynek belsején hatol át a gém (kikerülhe
tetlenül a viz és a termékenység kapcsolatára utalva) és a felül kettéágazó (Y-elágazás).
csúcsán a Tejút öblében feszülő nyíl (Nyilas) megformálásával. A gémet esetenként élófa
elágazásába is tették.
Befejezésül még egy olyan jelenségre hívnám fel a figyelmet, mely építészetnek aligha
nevezhető, mégis ház. Közismert, mennyire szereti a magyar nép a gólyát. Igyekszik is
neki szálláshelyet biztosítani, háztetőkön, kéményeken, villanyoszlopokon, s ezek
ugyanúgy hozzátartoznak a faluképhez, mint a gemes kutak. Lenyűgözően szép model
lértékű megjelenése látható a gólyafészeknek Gelénesen. a Kossuth út 43. számú ház
hátsó udvarán, egy melléképület oromzatán! A házhoz támasztottak egy póznát, ezt egy
keresztlécccl erősítették az oromdeszkához, s rá egy 12-osztású szekérkcrckct helyeztek.
Egy nagy kereszt, rajta egy napkerék, s azon fészkel az ég madara - talán még ma is.
Debrecen, 1991. október
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Dr. Módy György: Középkori
települések Debrecen történeti
határán
Debrecen város határa az 1930-as evek
végén 166.286 kat.hold volt. Ebből több
mint 48.000 hold a város tulajdona, a
többi a polgárságé. A helytörténeti kuta
tás — elsősorban Zoltai Lajos több évtize
des munkásságára gondolok — már régen
tisztázta, hogy ez a hatalmas kiterjedésű
határ (a történelmi Magyarországon Sza
badkáé mellett a legnagyobb volt) hosszű
századok során alakult ki. Nagyjából ha
sonlóan és azonos okokra visszavezethe
tően több más alföldi nagy városéhoz. Az
írott források és a régészeti feltárások bi
zonyították, hogy ezen a roppant nagy te
rületen a magyarság településrendjének
első, 1230 körüli kiteljesedése idején
számtalan település létezett. Kisebb-na
gyobb határú cs lélekszámű falu és úgy
nevezett prédium, földesúri házi gazda
ság. Voltak közöttük egyházas és a XI.
század után is egy háza tlan települések.
Többségük a tatárjárás során elpusztult,
jónéhány nem is népesedett újra. Ugyan
akkor a XIII. század második felétől újabb
települések születtek. Ezek egy része a
népesség szaporodásával falukettőződéssel jött létre, a korábbi falu nagy határá
nak megosztásával. Más részük tervszerű
telepítéssel, a földcsúr akaratának kö
szönhette létezését. De ezek közül is
többet későbbi sorsa újból elnéptelene
désre ítélt. Sokat tizedeltek meg az 13481360 között többször pusztító nagy járvá
nyok. Az utóbbi évtizedek kutatása —né
hány esetben egyenesen régészeti bizonyí
tékkal azt is tisztázta, hogy az 1350-es
évektől az 1410. évekkel bezárólag szá
mos falu egy korai .urbanizálódás'-nak
nevezhető folyamat során tűnt el. Első
sorban a szükebb határú és rosszabb
talajú, kisebb lélekszámú településeket
hagyta ott a jobbágyparasztság részben
önként, részben a földcsúr kezdeménye
zése nyomán. A XV. század végére újból

kiegyensúlyozottá és szilárddá váll a Deb
recen környéki településhálózat. A város
maga fontos kereskedelmi ipari központ,
ugyanakkor a Hunyadiak földesurasága
alatt a korábbit Is meghaladó nagyságú
uradalom igazgatását innen irányították.
A legfejlődőképesebb falvakból jónéhány
a mezővárosi szintre emelkedett. Ezután
sújtotta jelentős pusztulás településein
két a török hódoltság korának különbózó
időszakaszaiban, elsősorban is a tizenöt
éves háború idején és 1660/61-ben.
A későbbiekben a debreceni határt nagyobbitó falvak egy része még mint nép
tartó település került a Debreceni család
uradalmába a XIII. század második felé
ben cs a XJV. század első harmadában.
Ezeket a korai birtokokat királyi ado
mánnyal kapták, de a későbbiekben
vétellel vagy cserével kezükre jutott fal
vakra is többnyire utólag királyi meg
erősítő adomány leve let kértek. A terjesz
kedés első szakasza Debrecentől nyugatra
történt. Ha éppen nem ősi birtokok vol
tak, akkor az első szerzemények közé
tartozott LombfiJ későbbi néven Szent
kereszttelke. Ondód, Hegyes és Balmaz
már a Hortobágy folyó mellett. Az urada
lom megalapítója Ropholn bán nyerte el
Macs falut. Debreceni Dózsa pedig Elep.
Cica. Soma és Fegyvernek birtokokat
1307-ben, illetve 1311-ben. Elcp Hegyes
tői nyugatra, a többi három pedig Hegyes
és Ondód felett északra helyezkedett el. A
Hortobágyon Zöm és Csecs 1297 óla
tartozott az uradalomhoz, Máta pedig a
Dózsa-fiak szerzeménye volt 1328 bán.
Debrecentől délre Torna, későbbi nevén
Boldogasszonyfalva (majd Boldogfalva)
1299-ben lett a Debreceni család birtoka,
északon pedig Mihúlylaka 1285-ben,
Egyházasmacs későbbi nevén Szentgyörgy 1322-ben. De terjeszkedett az
uradalom keleti irányban — a későbbi
erdőspuszták területén — már az 1370-cs
években. így vették birtokba a feltehetően
már akkor elnéptelenedő Soma. Szata
falvakat és Likaháza, valamint Arokteleke

prédiumokat. Mindegyik a későbbi Nagy
csere területére esett.
Haláp falu részbirtokát ugyan már 1322ben megszerezték a Debreceniek, de csak
az 1360-as évek után tartozott egész bir
tokként az uradalomhoz, egészen 1552ig. A falu határa a szomszédos Fancsiká
val és DónJcé-val együtt véglegesen majd
csak ezeknek a településeknek a XVI.
század végi és XVII. századi pusztásodása
után került a város polgárainak kezére,
részben vétel, részben zálogolás révén.
Nagyjából ezzel egyidóben szerezték meg
a Hortobágyon Ohalol. A pusztabirtoko
kát a földesúri családok kihalása után
Debrecen a királyi kincstártól vette újból
zálogba s majd csak 1854-ben kerültek
jogilag is a debreceni polgárok tulajdoná
ba. A hatalmas kiterjedésű debreceni h a
tár igy alakult ki négy és fél évszázad
során.
Az elnéptelenedett, elpusztult középkori
falvak templomai kózül kilencnek a fal
maradványait sikerült feltárni: Balmaz
XIII. század első harmadában épült egye
nes szcntélyzáródású templomáét 1905ben, a templom a XV. század első harma
dában már rom volt. Haláp XIII. század
ban (esetleg csak a tatárjárás után) épült
egyenes szcntélyzáródású egyhazáét
szintén 1905-ben, aXVII. század második
felében már rom volt. Csecs XII-XIII.
század fordulóján emelt fclkőrivcs
szentélyzáródású kis templomáét 1909bcn. Az egyháznak a XV. század első
harmadában már emléke sem élt. Macs
egyenes záródású szentéllyel — feltehető
en bővítés — épített templomának csak
keleti felét sikerült 1912-ben megásatni.
A templom a faluval együtt a XVI. század
utolsó harmadában pusztult el. A XII.
század első harmadában már állt Soma
kis méretű félkörives szentélyzáródású
egyháza, de a XIV. század végcrc a faluval
együtt elpusztult. Az alapmaradványokat
1924 ben tárták fel. Elep egyházát félköríves szentéllyel a XII. század végén épít
hettek. a tornyát (vagy' előcsarnokot) a
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kővetkező század közepén. A XV. század
első harmadában a falu már pusztabir
tok. A templom fal maradványait 1934ben ásatták meg. Egyházasmacs vagy
Szentgyőrgy egyenes szentélyzáródású, a
falusi templomok között nagyméretű
egyháza okleveles adat szerint már az
1230-as években állott, a XVI. század
végén romosodott cl. 1981-ben sikerült az
alapokat feltárni. Fancsika patkó alakú
szentéllyel emelt kicsiny egyházát bizo
nyosan a XII. század elején építették. A
templom a falu 1572-ben történt pusz
tulása után hamarosan elromosodott.
1982-ben kutatták mega falmaradványo
kat. A részben a fancsikai határba már a
XIV. században beolvadt Újlak, más
néven Szentjános település XII. század
első évtizedében épült négykarélyos alap
rajzú kicsiny temploma a XIV. század
közepére rom volt. 1983-ban csak nehány
helyen találtunk összefüggő téglákat, de
a döngölt agyag-alapozás mindenütt
megtalálható volt.
A fent sorolt régészeti feltárások a temp
lomok méretéből, alaprajzából, a szentély
záródásából cs a térarányból olyan követ
keztetések levonását tették lehetővé,
melyek az építési időt pontosították. Ott
pedig, ahol a templom körüli temetőből
melléklctcs sírokat (pénz, ékszer, stb.) is
feltártak, még pontosabb időmeghatáro
zást végezhetünk. Kitűnt, hogy a közép
kori templomok Debrecen környékén is
sok esetben egy évszázaddal, vagy még
többel korábban épültek, mint a telepü
lésre vonatkozó elsó okleveles adat. így
bizonyos, hogy aXII-XIIl. században sűrű
településhálózat volt a későbbi debreceni
határ területén is.
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Hajdú-Bíhar megyében az országos átlagot vizsgálva igen kevés
középkori műemlék található, mindössze öt. Ezek közül is csak
az álmosdi és a nyiracsádl templom működik ma is. Ennek a
szomorú képnek a magyarázatát nem az egykori települések kis
számában kell keresnünk, hiszen környékünkön máraXIl-XHI.
században súrú falurendszer állott. Az okleveles adatok, ásatási
eredmények, épületfelmérések alapján ma több. mint száz
egy házas helyről tudunk, de ennél alighanem több volt. István
király elrendelte, hogy tíz falu építsen templomot, s pár év
századdal később már a települések felében állt templom. A
középkori vízrajzot feltüntető térképen látható, hogy a falvak
többnyire a vízfolyások, mocsarak védett szigeteire települtek.
Mégis sokat clpuszütott a tatárjárás, a törökdúlás. Volt
azonban egy kevéssé ismert oka a templomok pusztulásának.
Az új egyházak emeléséhez szükséges tartós, jó építőanyagot
ezekből pótolták. Ismert példa a Szent Anna templom, amelyet
az 1720-as években a környékbeli templomok tégláinak
felhasználásával építettek, de már a gótikus Szent András
templomhoz is cl kellett bontani egy korábbi debreceni temp
lomot.
A falvak elnéptelenedése cs megszűnése a legfeltűnőbb a
Hortobágy területén, melynek egyébként jó része már a közép
korban is debreceni birtok volt. Itt, a Tisza hatalmas árterét
évente többször is átmosta a termékenyítő áradás, melyből csak
a falvak apró szigetei emelkedtek ki. A vízrendezés után az
clszikesedcs következtében megszűntek a mezőgazdasági
termelés kedvező feltételei, ám a falvak már korábban is
gyengültek. Debrecen különösen a XVI-XVII. században
erősödött meg kézmüvcsiparacs kereskedelme révén, 1693 bán
pedig már szabad királyi városi rangot is kapott. így vonzereje
megnőtt, és több környékbeli falu lakosságát is felszívta.
A megye középkori építészetét feltáró kutatást főleg a régészeü
munkára kellett alapozni. Ezt a munkát Zoltai Lajos alapvető
munkássága óta is kitartóan folytatják a Déri Múzeum régészei.
M. Nepper Ibolya cs Módy György. Sok templomnak ismerjük a
helyét, s várhatóak még további értékes leletek. Az egyházakról
szóló okleveles adatok azonban olyan falvakat is említenek,
amelyek ma is élnek, s templomokról részletes műszaki
felmérés, építészeti elemzés alapján gyakran eldönthető volt.
hogy a középkori elődjének felhasználásával épült. Mindezek
alapján sikerült számos templom alaprajzát megismerni. A
falvakról, térlcfcdó szerkezetről azonban alig van adatunk. Csak
Herpólyon és Zelemcrcn látható cgy-egy boltozaündités, s
eredeti formájában csak Almosd és Nyiracsód templomát
lehetne helyreállítani, úgy ahogy Ttszacsegén történt.
A középkor kutatását a Budapesti Műszaki Egyetem Építészet
történeti Tudományos Diákkörében kezdtük Guzsik Tamás
tanár úr rendkívül lelkes, szeretetteljes és szakértő vezetésevei.

Az eddigi munka során 45 középkori templomot ismertünk meg
- feltárás, felderítés következtetés alapján. Ebből 13 tőbbékevésbé átalakítva áll. túlnyomó részben a református egyház
birtokában. Herpály. Zelemér és Nagygút romjaiban látható, s
a többi 29 épületet ásatások révén tanulmányozhattuk.
Fontosnak tűnik az arányok kihangsúlyozása: a száz ismert
cgyházas helynek majdnem felében ismerjük a templomot
/legalábbis az alaprajzát/ - 2/3-át ásatás nyomán. Értékes
emlékeink nagy része a főid alatt szunnyad, de számunkra ez
az örökség jelenti is azt a „múemlékállományt", melyet ismer
nünk és gondoznunk kell. Éppcnúgy fontos, mint egy egy régi.
csúnyácska Kálvin téri civisház. melyet a Sopronhoz szokott
műemlékvédők talán észre sem vesznek. Műemlékek ezek az
évszázdos alapfalak? Nem. Többet jelentenek, mert szinte
ismeretlenek. Nem látjuk őket naponta, nem válnak környeze
tünk megszokott tárgyaivá. Olyan helyeken bukkannak fel, ahol
valóban meglepetést okoznak.
Sok épület építési idejét annak alapján tudjuk csak megbecsül
ni. hogy melyik típusba tartozik. Ez csak feltételezést jelent,
hiszen még ma is folyik a vita arról, hogy a kerek vagy az
egyenes szentélyzáródású típust használták-e előbb. Az
bizonyos, hogy volt idő, a XIII. század, amikor mind a kettőt
egyszerre építették. A típust nemcsak az apszis határozza meg.
Tipikusak egy korszak alaprajzi arányai, a térlcfcdés fcsztávolsága. a falak vastagsága, esetleg az épület tájolása is. Érdemes
clgondolkodni a szentély alakján. A szentély a vallás legfonto
sabb tárgyát, az oltárt tartalmazza és védi. Mi az oka vajon,
hogy a XIII. században kettészakadt Cút faluban feltehetően egy
időszakban egy fclkőrivcs és egy egyenes záródású. de azonos
nagyságú templomot emeltek? Ezzel a felvetett gondolattal
szeretném jelezni, hogy az alaprajzi megoldásokat nem elég
stíluselemeknek tekinteni.
Kétségtelen, hogy a technikai lehetőségek erősen befolyásolták
az alaprajzokat. Ez leolvasható félkörös szentélyű templomaink
kis szelességén, vastag falain, zömök arányain. A szcntélyzáródás említésénél már felvetettem azt a kérdést, amely ma kicsit
hiányzik tudatunkból: a forma tartalma, jelcntcsc.
Ide tartozik, hogy a középkori templomokon az észeki falon, a
rossz oldalon, soha sincs ablak. Szentdemeteren már eleve
sokkal vastagabbra is építették ezt a falat. Az is megfigyelhető,
hogy a nyugati mintára emelt hosszanti elrendezésű templo
mokhoz csak később kezdtek tornyot építeni. A templom
kegyura gyakran a nyújtott szentélyben fogalt helyet, magát
majdhogynem szentté avatva, s a kedvéért a szentélyt egy
négyzettel is mcgtoldották. mint Elepen. így tükörzt és biztosítja
az épület azt a hierarchikus rendet, amely példul az egyiptomi
templomokon is igy jelentkezett. A szentély felé közeledve, az
egymást követő udvarokban egyre magasabb rangú hívők
helyezkedtek el. így követhető nyomon az építészetben az a
gyökeres változás, mely a családi szerkezetű, kerek jurtákban,
sátrakban lakó magyarságot nyugati mintájú feudális rendbe
szervezte.
A földesúr gyakran nem a szentélyben ült, hanem a számára
épített karzaton, a hajó nyugati vegében. Ez másfajta magatar
tásra utal. Ha a kegyúr a karzaton német szokás szerint külön
oltárt is épített, akkor teljesen elszigetelte magát alattvalóitól.
Ilyen karzatot feltételezhetünk Poródon, Szentdemeteren,
Halmazon. A torony alsó részéből is kialakítható a karzat, s igy
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már ezen a típuson belül is több változat megépítésére volt
lehetőség.
Az egyenes záródású templomok valószínűleg később terjedtek
el, s leginkább a XIII. században fordultak elő. Jellegzetes
vonása a magyar építészetnek, hogy sokáig megtartotta román
fejlődését, a tatárjárás után is. Nálunk a Nyírség idenyúló, deli
részén volt igen gyakori az egyenes záródású típus. Alighanem
az Adonyban lakó premontrei szerzeteseknek köszönhetően
épültek szinte teljesen egyformán a nagygúd. acsódi. halápi
templomok egy új elemmel, a sekrestyével kiegészítve. A
honfoglalás után megyénkben a hercegi tóserethez számítható
nemet jövevények kaptak nagyobb birtokokat. A Gút és Keled
testvérek a nyíri részeken, Ilont és Pázmány cs utódaik pedig
a Berettyó és Sebes-Kőrös vidékén.
A XIII. század közepén IV. Béla is német segítséget kért az
országnak, s a német befolyás az építészetben is éreztette
hatását. A hajóhoz sokszögletű szentély kapcsolódott, s a
gótikus boltozatok elterjedésére következtethetünk a támpillér
rendszerekből. Ekkor már a technikai lehetőségek megengedték,
hogy ne csak a szentélyt boltozzák, hanem a hajót is.
A hajó hossza megnőtt, téraránya elérte az 1 : 2-es arányt. A
térlcfedes fesz távolságát nem tudták jelentősen növelni, igy a
nagyobb lakosságot ellátó nagyobb területet a hossz növelésével
biztosították. Ez viszont a szentély arányát is megnyújtotta,
jóllehet itt ez nem volt feltétlenül funkcionális igény.
Középkori építészetünk csúcsát a háromhajós csarnok templo
mok jelentik. Elsősorban Debrecen Szent András temploma.
Bórszármény. Nánás és Újfalu hatalmas egyházai. Emellett
épültek azok a gótikus tercmtemplomok, melyeknek egyetlen
álló, bár átépített példája a szoboszlói református templom.
Ezeket már csak jól képzett mesterek lehettek képesek megépí
teni. Azó munkájukat csak a legnagyobb méltóságok, leggazda
gabb városok vehették igénybe. így igazolódik, hogy a XJV-XV.
században Debrecen mellett Böszörmény cs Nánás is kicmelke
dó fonosságü mezőváros volt.
Fontos feladata volt a templomnak a temetkezés biztosítása.
Elep és Balmaz templomban a tomyban elhelyezett sir szerves
egységet alkot az egész kompozícióval: tájolásuk pontosan
azonos, s jól látszik, hogy a balmazi torony /vagy előcsarnok/
a sírok mérete alapján készült, míg Elepen a tornyot utólag
építettek a hajóhoz az előtte, ugyanolyan irányban fekvő sírra,
így az épület monumentális síremlék is lehetett, mely papjának
vagy kegyurának, épittetójének emlékét hirdette. A pródi temp
lom a Köveshalom név, víz által körbevett dombocskán állt.
benne, s környékén több sírt is leltek, s a halomban 1932 ben
még állítólag alagutakat is találtak.
Ezek a .földpíramisok" őrzik a neolitikus, bronzkori telepeket,
szarmata, germán cs honfoglaláskori temetőket. Árpád-kori
Túristvándí, református templom
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templomok és temetőik nyomait. Kutatásukat Zoltai Lajos és
Sőrcgi János kezdte el, s M. Nepper Ibolya készített halomka
tasztert 1971-78. között. Az eddigi adatok úgy túnik igazolják
Zolnay Vilmos elméletét /Zolnay: A művészetek eredete/. Vidé
künkön 194 halom található, melyeket általában mesterségesen
emeltek a mocsár szigetein, de helyenként kihasználták a folyók
kanyarulatainak földhátait. Zolnay leírja, hogy véleménye sze
rint a zikkuratok. piramisok a bibliából is ismert megkövezésnek, az öregnek a közösség általi feláldozásának az emlékművei:
az áldozatra hulló kővek halmai. Később is ezek a helyek ma
radtak az áldozóhelyek, s ezért később gyakran templomnak is
használták. Ezek a halomsírok a világ minden részén hasonló
formában találhatók. Gyakran öltenek állatalakot is, ilyenkor
valószínűleg a nép totemállatát ábrázolják.
A kórógyi Kádárdombja például három dombból mintáz egy
négylábű állatott, de sűrűbb az ikerhalom. Gyakoriak a kerek
halmok, az eurázsiai területen ezeket a temetkeződombokat
ismerik kurgán néven.
Ezeket az ősi kultuszhelyeket fejlesztették tovább az Árpád
korban. amikor Zelemér, Szepes, Szabolcs. Bagamér, Fancsika,
Konyár, Sámson. Pród, Macs JJózsaf. Sétér, Nádudvar-Szentivánhalom. Nyirábrány I.. Újszentmargila templomát kurgánra
építettek.
Megyénk középkori építészetének három érdekességét emelnem
ki. Az első az imént említett háromhajós plébániatemplomok
kapcsolata. A böszörményi református templomról bebizonyítot
ták. hogy középkori formája a szent András temploméval
egyezik, s a felmérések alapján feltételezem, hogy a közeli Nánás
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református templomába is ugyanezt az alaprajzot lehet beillesz
teni. A történeti adatokkal, a földrajzi közelséggel s erdélyi szász
analógiakkal kiegészítve itt egy jelentős építóműhely tevékeny
ségére gondolhatunk.
A herpályl kolostortemplom építésénél szerintem egy korábbi s
pontosan ismert műhely működött közre. Az épület kapuja, oszlopkövei a gyulafehérvári templommal mutatnak azonosságot.
Tudjuk, hogy a jáki templom épitöl munkájukat félbehagyva át
vonultak Gyulafehérvárra, s a templom helyreállítását végezték
a tatárjárás után. Ugyanakkor a johanniták kolostorát a tatár
járás pusztítása után a ciszterciek vették át. Így talán elfogad
ható az a gondolat, hogy a ciszterci hatást is mutató hatalmas
templomot a ciszterciek építették a jáki mesterekkel az 1250-es
években.
Herpely igen jelentős hely lehetett, hiszen a kolostor mellett még
két temploma volt.
Az elpusztult monostorpályi templom az Ákos nem által a XII.
században alapított nemzetiségi monostor, a nyirpályiPrémont
ré-i prépostág lehetett. Ezt támasztják alá a Catalogus Ninivicnsis 1235-39-ból való adatai. Ekkor a Prémontré-i anyaegyház
filiációja: Prémontré - Várdhegyfok Nyirpályi Nyirábrány volt.
tehát ekkor már Nyirpályi is bocsájtott ki fíliát. Érdekes, hogy
Ábrány a XI-XII. században már igen jelentős Gutkeled nemzet
ség premontrei monostora volt. Az adonyi (Nyíradony) monosto
ruk. az 1320-as egyesített katalógus szerint már közvetlenül
Váradhegyfok filiája.
Ennyit tudhatunk biztosan a kolostorról. Minden további állítás
Vámosoroszi, református templom

csak feltételezés lehet. Különösen feltűnik ez a feltárás alapraj
zán. A meglehetősen torz alaprajz kiegészítése máris egy sor
problémát vet fel. A megtalált falakról sem tudunk semmi bizto
sat. hiszen egy adat sem állítja, hogy a templomot a premontrei
ek nemcsak használták, de ők is épitették. Pontosabb építési
idejére a régészeti kutatás sem tudott adattal szolgálni. A mérc
tek kétféle pillcrállást engednek meg. így a gondolatmenet két
irányban indulhat el.
Az a ábrán látható alaprajz közeli rokonságot mutat a bizánci
típusú, centrális, kilencosztásű templomokkal. Ez a megoldás
a hosszhajó bazilikával ellentétben, mely a nyugati egyház álta
lános típusa, alaprajzában az ortodox egyház egyenlő szárú gö
rög keresztjét imitálja. Térszervezése centrális, kercsztkupolás:
középen az általában 5 m fesztávú nagy kupola, s többnyire a
sarkokon 2-4 kiskupola. Az egcsz épület általában 12 m széles.2
A kereszt szárait dongaboltozat, mig a sarokmezóket kupola,
donga- vagy keresztboltozat is fedheti. Ezek íve a homlokzaton
is megjelenhet. Az épület külső formája egy zárt tömb toldalé
kokkal: kupolák, apszisok, harangtornyok. A keleti oldal félkörivcs apszisai általában a hajóval megegyező magasságúak. így a
felépítményben a nyugati bazilikatipus ellentéte. A bazilikáknál
is a felfele törekvés érezhető, de ez alá van témasztva a többi
épületrész- oldalhajók, apszisok, kápolnák - hicarhikus rendjé
vel, alárendeltségével. A centrális típusnál is érezhető viszont
némi irányítottság: a keleti apszisok, a liturgia következtében.
A bizánci kereszténység területéből sok példát sorolhatnánk
erre a típusra, már X-XI. századból is. Milyen jelek utalnak
Monostorpályi környékén a bizánci kapcsolatokra? Erre vonat
kozó okleveles adatok nem ismertek. Mesterházy Károly régész
azonban már felvetette ezt a kérdést3Andaházapuszta-Szentdemeter templomával kapcsolatban. Érdemes megfigyelni a közep-
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kori faluneveket és templomtitulusokat. Ezen a területen is igen
elteijedt volt Szent György tisztelete. Az állítólagos ókeresztény
vértanú már István korában kedvelt volt. Az oroszlánost monos
tor alapításának legendájában is főszerepe volt. ám egyformán
tisztelte a keleti és nyugati kereszténység is. Két helyen is fel
tűnik a másik nagy bizánci katonaszent, Szent Demeter, aki a
későbbi Szávaszentdemeterszülöttje volt. Az ó középkori kultu
sza egyértelműen a bizánci kereszténységre utal, a latin egyház
csak a késő középkorban kezdi el kisajátítani. Szent Mihály kul
tusza a bizánci egyházban bontakozott ki először és Miklós
ugyancsak eredetileg bizánci szent, de kultuszuk korán elterjedt
nyugaton is. Szent Joachim. Szent Anna kultuszával együtt
szintén bizánci eredetű, de ünnepe nálunk csak a XII. század
ban jelenik meg. A két híres orvosszent, Szent Kozma és Dani
ján tisztelete is általános volt. bár valószínűbb, hogy nálunk a
bizánci szomszédság réven terjedt cl. A helynevek, titulusok igy
mindössze erősen valószinúsithetóvé teszik a bizánci keresz
ténységjelenlétét a mai Hajdú-Bihar megye területén.
Kézzelfoghatóbb a kapcsolat a közeli, nemrég feltárt Nagyecsed
Sárvár monostora és bizánci egyház között. A monostort az a
Gulkclcd nemzetség emelte, amely a környék egyik leghatalma
sabb birokosa volt már a XI. században. 1040 után építettek az
elsó, majd a XI. század végén erre a második, nagyobb templo
mot. Faragott kőanyaga bizánci iskolázottságú mestert feltéte
lez, s bolgár kapcsolatokra utalnak palmettás díszei. Megjegy
zendő, hogy a Gutkclcdck ellenőrzik a nyírségi keleti kereske
delmi utat. s ez alighanem hatással volt Nyirpályi életére is.
Az eddigiekből következtethetünk arra. hogy a bizánci építészet
Jelentős hatással lehetett Monostorpályi környékének építésze
tére is. Mennyiben támogatja ezt a vázolt alaprajz? A tér kilcncosztású, három keleti apszissal, a nyugati oldalon azonban
okkal feltételezhetünk tornyokat. így kevés a valószínűsége,
hogy az épületben kupola is lett volna, rádadásul, a tornyokkal
szomszédos mezőben. Mégis elképzelhető az épületszerkezetek
átalakulása, mely a bizánci centrális rendszerből a hosszházas
elrendezéshez vezetett. Hogyan? Mint már szó volt róla. a cent
rális elrendezés is magában hordozta a hosszanti tipus alapele
mét. funkcionális szerepét. Ezt az épületfajtát megismerve, ért
hető lenne a másolására való törekvés. Ez azonban természete
sen szűkebb anyagi lehetőségek között történt. így a nehéz ele
meket. a kupolákat, esetleg a technikai tudás kezdetlegessége
miatt is. elhagyták. így történt ez a centrális típus bizánci al
kalmazásánál is. ahol a sarokkupolákat gyakran elhagyták, s
helyette donga- vagy keresztboltozattal fedték le a teret. A redu
kált alkalmazás gyakori volt a középkorban, de c & feltűnően
hasonló példát ismerünk a barokk építészetből. Vignola barokk
temploma a római II Gesu. a legelterjedtebb barokk templomtí
pus kiindulópontja volt. Az elv itt is a centrális és hosszanti tér
összekapcsolása volt. A két térforma a bizánci templomokban
egymásba íonodva található, kicsit ellentmondásosan. Ezt már
a moldvai építőmesterek is úgy oldották meg. mint később Vig
nola: a két tér egymás mellé helyezésével és összekapcsolódásá
val. Az II Gesu nagy hatású volt, de a felépítését felhasználó dél
német barokk tipus már csak a hosszházat és a kcrcsztházat
tartotta meg. a tér lényegét, a kilcncoszlású centrális tér fölött
uralkodó kupolát pénz híján már elhagyták. Később a keresztház is elmaradt, mivel a kupola hiányával értelmét vesztette. így
alakult át a centrális tér a nálunk is elterjedt tiszta hosszházas
szerkezetté, melynek hazánkban első példája a nagyszombati
egyetemi templom.
A példa alapján talán könnyen elképzelhető az a redukciós
átalakulás, mely a kupola elhagyását, a hosszházas tér kialaku
lását okozta. Ennek következménye lehet a világítás javítása
érdekében a bízilikális kiemelés. Az erősen hipotetikus gondo
latsor vége mégiscsak az. hogy találkozott a fejlődés a nyugati
építészettel, ennek köszönhető a nyugati toronypár. Gondoljunk
azonban a honfoglaló magyarok sokszínű világszemléletére,
vallásiösszctcttségére. mely feltehetően nem ismerte az általunk
most használatos, szétválasztott keleti-nyugati kategóriákat. így
olyan cgycncságú építészeti irányzat is elképzelhető, mely
folyamatosan, egyidejűleg képviseli a két világrész eszmeiségét
— Kelet és Nyugat határán.
Végezetül emeljük ki a legutóbbi régészeti feltárást, mely
Debrecen határában Dombostanyán az eddigi legérdekesebb
középkori emlékeket kutatta meg.
Az ásatás feltárta több középkori templom maradványát: tégla
alapfalakat, helyenként kővel vegyesen, a boltozati bordák és az
ablakok faragott, helyenként festett kőtörcdékcit /jelenleg a
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Déri Múzeumban/, kegyúri kriptát, csontvázakat, a temető és
a falu helyét.
Padag falu /mely nem azonos a mai Pallaggal/ elsó templomát
valószínűleg még a tatárjárás előtt emelte, kicsiny hajóval,
patkó alakú szentéllyel. A tatár pusztítás után a falu újra
benépesült, s a templom hajóját bővítették Nyugat felé. A XIV.
század folyamán erősödött meg itt a Parlagi család. Kegyúri
templomukat gótikus szentéllyel bővítették Kelet felé. sekrestyé
vel kiegészítve. 1348-ban és 14 10-ben földrengés rongálta meg
az épületet, igy az végképp használhatatlanná vált. Ugyanakkor
a Parlagi család Zsigmond korának egyik legnagyobb birtokosa
lett Debrecen környékén. Teljesen új templomot építettek a régi
helyén a XIV. század végén, vagy a XV. század elején, a gótikus,
egyhajós temolomhoz torony is épült, és faragott kóbordás
boltozatokkal készült. A szentély közepén helyezték el. a
korábbi falakba bevésve, kegyúri kriptát.
A festett kófaragványokból ítélve valószínű, hogy az a komoly
épitóműhely dolgozhatott itt, amelyik a debreceni Szent András
templomot emelte. A falu a XVI. századra elnéptelcdctt. .Puszta
templomát", annak téglaanyagát a város a XVIll. század elején
felajánlotta a Szent Anna templom építéséhez.
A tervezett helyreállítás több célt szolgál. A legfontosabb a
romfalak konzerválása, további pusztulásuk megállítása. Igen
fontos a romterületen az egyes építési periódusok világosan
elkülöníthető bemutatása. Ezt különböző falmagasságok, és az
eltérő színű padlófelületek teszik érzékelhetővé. Mindez azonban
nem teszi áttekinthetővé a kusza falakat, ezért célszerű egy kis
kilátótorony építése is. Erre a legalkalmasabb az eredeti torony
felmagailása, ahonnan megfelelő rálátás nyílhat a romra. A terv
nem műemléket képzeld, habára hagyományos műemlékvédői
mi szempontoknak is igyekszik megfelelni. Ezen túlmenően
emléket is szeretne állítani egy majd' ezeréves folyamatnak,
hiszen ez a páratlan romegyüttes egymásában tartalmazza a
középkor falusi temolomépitészetének történetét. A helyreállítás
tehát emlékmű is. mely kiemeli a templomépület két legfonto
sabb elemét: a tornyot és a diadalívet, vagyis a KÜSZÖBÖT a
szent és a profán között. A torony kilátóként is szolgál, ám a
felülemelkedéssel és a formájával FÖLD és ÉG újra megszülető
kapcsolatát is megjeleníti.
Jegyzetek
1 Oszwald Ferenc: Adatok a magyarországi premontreiek
középkori történetéhez (Művészettörténeti Értesítő VI. (1957.)
231.
2 Ceró László: Régi orosz építészet (Budapest, 1977) 15.
3 Mesterházy Károly: Bizánci keresztény nyomok Berettyóújfalu
határában. Archeológiái Értesítő 96. (Í969) 91-98.
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5 Magyar Kálmán: Nagyecsed-sárvári palmettás kövek. Művé
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6 Andomé Tóbiás Judit. A XVII-XVI11. századi Magyarország
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Nagycserkesz. evangélikus templom (Rácz Zoltán és Ruka
László 1988) és Ebes, református templom (Rácz Zoltán 1991)
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KÓS KÁROLY
A LOVAKRÓL

(részlet)

Amit régi és mai könyvekből, hozzáértő gazdáktól és a magam
tapasztalatából tanultam a lovakról, azt foglaltam össze e
könyvecskében elsőben a magam mulatságára és tanulságára.
De ha másvalaki is olvasná, bizonyosan nem lenne abból kára.
hanem haszna, úgylehet. Ezt akarnám s ezért kezdettem írni
könyvecskémet a lovakról az Úr születésének MCMXXXVlll
esztendőjében húsvét ünnepének első napján Kalotaszegen.
Sztánán.
* * *
5.§. A jó a nemes erdélyi lónak kitenyésztéséről való cikkely
Erdélynek legősibb lova a keleti mongol fajta volt. amelyik
évszázadokon át folyton tőrök vérű lovakkal keveredve s javulva
végül is a megállapodott keleti erdélyi lólajtává alakult, mely a
mi gyenge, száraz, hegyi legelóinkön cs szűkös takarmányvi
szonyaink között is. maradványaiban mái napig gazdáink kezén
van. E kitűnő és nekünk megfelelő lófajtának mái, leromlott, sót
clkorc&osodott és külső formáiban is megcsúfult állapotából
való megjavítása cs megszépítése, megtartva a benne megőrzött
igénytelenséget, edzettséget, szijjasságot, kitartást, jámborságot
és okosságot, többféle módon történhetik:
1./ Természetesen és olcsón (ami a legbiztosabb, de a legtöbb
hozzáértést, türelmet és szeretetet igénylő mód) pusztán helyes
neveléssel párosított klválaszatással, vagyis az ősi, belső
tenyésztés ütján.
2./ Keresztezéssel, illetőleg visszatcnycsztésscl.
3./ Leggyorsabban pedig a két nemesítő-tenyésztő módszernek
együtt s egyszerre való alkalmazásával. A keresztezés, vagyis a
vénei való nemesítő tenyésztés céljára alkalmas fedező ménül
szolgálhatnak:
1./ ha kisebb, igénytelenebb és fürgébb hegyi ló kitenyésztése
ill. javítása a tenyész-cél, akkor: A./ lehetőleg erdélyi honosodásű. kicsi arab telivér. vagy túlnyomóan keleti vérű, megállapo
dott kicsi arab törők felver mén felel meg. B./ kis lipicai mcn.
C./ bizonytalan leszármazású. de arányos felépítésű, a keleti
hátas ló jellegét cs sajátos tulajdonságait határozottan magán
viselő, lehetőleg valamelyik jónevú, régi erdélyi tenyésztésből
elszármazott mén.
2./ Ha nagyobbtestű, súlyosabb, de igényesebb ló a tenyész-cél,
akkor valamely durvább, keményebb felépítésű félver mén. pl.
kis- vagy nagy Nonius, méginkább North Star-Furioso. de
leginkább nagyobb testű angol-arab, vagy arab félvér mén a
megfelelő fedező mén.
Ha valaki azt kérdi, hogy a kicsi erdélyi gazdaság, a falusi
kisgazda hogyan tenyészthet sikerrel és eredményesen lovat, ezt
válaszolom: Régen, amikor a sok földnek csak kicsi része
szántódott és kászálódott, akkor a lovak szaporítása es nevelése
csak legelőkön és ménesekben történt. Ménest fejedelmek,
mágnások, nemes és paraszt-községek tartottak. A nemes arabtörök vérű híres erdélyi ló kitenyésztése ilyen félvad ménesek
ben történt, melyeknek csak a szaporítás és a kiválasztással ill.
keresztezéssel való fajta-javítás volt a céljuk. A ménesbeli lovat
nem használták munkára, a mének szabadon háglak, csikó
pajtát nem látott, abrakot sem, télen szénát is keveset, hanem
szalmán teleltek s éheztek.
A ménesekben való ez az ősi, természetes tenyésztési mód
azonban ma már megszűnt. Téli istállózással összekötött nyári
legelőjű ménesek száma is megcsappant. Romániában csak az
állam tart nagy méneseket tenyészmének kitenyésztésére,
néhány nagyon leapadt birtokú régi lótenyésztő mágnásunk (Gr
Bánffy:Bonezhidán. Gr Wass:Ccgén, Gr Wesselény1:Zsibön)
tartja még a régi híres ménesének töredékét, Inkább emlék
képpen, mint komoly eredménnyel. Ezen kívül néhány hunyadmegyci. havasalji román község tartja a maga hegyi mokány
lóméncscit, de a lovak száma ezeknél is megcsappant és
minőségük sem a régi ma már. Külföldi mintára lótenyésztő
szövetkezeteink, társaságaink vagy szindikátusaink nincsenek,
melyek közös lólegelót, vagy bár csikó legelőt, illetőleg helyes
tenyészeél szerint való tenyészmént tartanának, és rendszeres,

kötelező törzskönyvezést vezetnének be. Tehát ma a kicsi
gazdaságok lóállományának helyes irányú pótlására, javítására,
nemesítésére, ill, értékes tájfajta kitenyésztésére intézmények,
irányító, ellenőrző szervek népünk számára nem állnak rendel
kezésre. Segíteni magunkon azonban okosan szervezett házi
tenyésztéssel lehet és kell. Ez pedig abból áll, hogy a gazda
használati lovai az illető vidék számára egyöntetűen s helyesen
megállapított tenyészeél szerint (külsőben s lehetőleg tulajdon
ságaikban is) kiválasztott kancák legyenek, melyek rendszere
sen dolgoznak ugyan hámban, illetőleg nyeregben, de a gazda
megfelelően tartja, gondozza, hágatja és csikóztatja őket, a
csikókat neveli, belólük a megfelelő kaneaanyagot, mely a
továbbtenyésztésre alkalmasnak látszik, kiválasztja, megtartja,
és azokkal tenyészt tovább. Fedeztetésül pedig ugyancsak a
megállapított tenyészeélnak megfelelő közős tenyészmén szolgál,
melynek gazdája lehet az állam község, tenyésztő szövetkezet,
társaság, szindikátus, gazdakör, vagy akár magános gazda is
annál inkább, mert a mént éppen úgy lehet használni, mint a
kancát, vagy heréltet.
A helyes házi lótenyésztés kondíciói ezek:
1./ A tenycszkancákat a gazdaságban jól és lehetőleg állandóan
kell kihasználni tudni, tehát a gazdának fölösleges kancalovat
tartania: fényűzés, meri a tenyésztés a kicsi gazdaságban
fontos, de nem főcél. Az cllést közvetlenül megelőző és követő
időben a gazdaság munkái úgy legyenek beoszthatok, hogy a
vemhes kancákat kímélni lehessen (összesen kb. 4 hétig).
2./ Az eladó lónak és kiselejtezett csikónak megfelelő piaca
legyen, vagyis megfelelő ára. Miután az ép, helyes felépítésű
lónak mindig jobb az ára, mint a hibásnak, selejtesnek,
csúfnak, tehát csak jó. hibátlan és szép ló szaporítására kell
törekedni a gazdának. A legjobb anyagot eladni nem szabad,
hanem tenyésztésre használni.
3./ Tenyésztésre csak megfelelő mént szabad használni. A mén
fajtáját ok nélkül cserélgetni nem szabad.
4 / Tudással és előrelátással kell tenyészteni. Mindenekelőtt
megfelelően gondozni a kancákat és lehetőleg legelőn nevelni a
csikókat.
E kondíciók szerinti valamilyen tenyésztésre való berendezke
dést a magunk erejéből kell megcsinálnunk. Nekünk erdélyi
magyaroknak az államra, s az államtól függó bármily közületre
számítunk nem lehet, nem szabad. De peldanak vehetjük a ma
gunk számára a szászok medgyesi marhatenyésztő szindikátu
sát. mely két évtizedes munkájával (1891 -1914) a küküllómenti
szász vidéken az egykori, de idővel meg nem felelő, mert nem
eléggé jövedelmező pincgaui marhafajtát az általa bevezetett
tisztaverü szimentálival szorította ki és ennek tenyésztését
olyan fokra emelte, hogy ma szinte hihetetlen árakon vásárolják
a medgyesi vásárokon a .szindikátus által törzskönyvezett
tenyészállatokat és tejelő teheneket. A szindikátusnak ma 237
tagja van cs 860 törzskönyvezett állata. A tavalyi (1937)
vásárjukon egy 7 hónapos bika 40 000 lejen és egy kisborjas
tehén 18 000 lejen kelt cl. és ugyanakkor egy ugyanolyan, de
nem törzskönyvezett szép szimentáli tenyészbika ára legfeljebb
15 000, egy tejelótchén ára legfeljebb 10 000 lej volt azon a
vidéken is. Amit a szászok csináltak, nem boszorkányság.
8-10 gazda már minden áldozat nélkül megalakíthatja a
kalotaszegi lótenyésztő-szindikátust egyetlen tenycszmcn-csikó
megvásárlásával, a megfelelő tcnyészkanca-állomány' kiválasztá
sával és tenyésztésbe való állításával és csikólcgcló bcreléscvel,
ill. egy esikópásztor tartásával, valamint a rendszeres, kőtelező
és igazolt törzskönyvezés bevezetésével. Ezen a módon 10 15 év
alatt már megmutatkozna az eredmény egy valamennyire már
típusos, értékében emelkedő, mert jóhirű kalotaszegi tájfajta
ló törzs kialakulásában.
♦ * *
5 Íme kit kezdettem ebben az esztendőben húsvét ünnepének
első napján, a lovakról szóló kis könyvecske írását, bevégeztem
e mái napon, újkenyérre való úrvacsora-vétel-vasárnapon,
augusztus havának 28-d napján. S kezdettem volt az írást
szránaí házunkban, kit Vatjúvámak neveznek az ittvaló emberek
s elvégeztem a Dimbu-Cruci-hegy oldalán a nyáron béfejezett
tanyaházamban.
(Kós Károly kézzel írott és rajzolt, maga faragta fatáblába kötött
könyvéből ez alkalommal jelenik meg először egy részlet
nyomtatásban, szerk.)
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