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Bevezetés 

A Boconád-Alatka bronzkori tell település környezetének, a Tarna folyásiránya változá-

sának térképi nyomon követéséhez, rekonstrukciójához kaptam meghívást. Folyamatos, 

közvetlen térképi adatok, bizonyítékok természetesen nem állnak rendelkezésre a bronz-

kortól máig. A Kárpát-medence ősvízrajza jól megkutatott, ezek térképi rekonstrukciói 

fellelhetők. Országos léptékű térképeink 1528-tól, részletes felmérések a 18. és 19. szá-

zadtól állnak rendelkezésre. Irodalmi adatokból, természetföldrajzi és földtani eredmé-

nyekből, térképekből és űrfelvételekből következtethetünk arra, hogy a Tarna 

fokozatosan nyugatra vándorolt, ez bizonyítható a Holt-Tarna -és a még korábbi ős 

Tarna- folyásirányát és a megelőző korszakok morotváit, mocsaras helyeit megmutató 

térképekből. Boconádnál a Holt-Tarnánál is idősebb felhagyott meder található. Utóbbi 

Sentinel 2 felvételekből és domborzatmodellből is igazolható. A rekonstrukcióhoz segí-

tenek olyan közismert tények is, mint hogy a víz életszükséglet, vonzotta a letelepedőket; 

a nomád népek a letelepedés előtt építettek a földsáncokat, palánkokat saját szállásaik 

védelmére; gátakat emeltek a szokásosnál nagyobb árvizek ellen és nem csak a települé-

süket vették körbe mély árokkal, hanem a Kárpát-medencében egyedülálló módon erő-

dített földvárlánccal védték a több települést magába foglaló területüket (Terpó, 

Berzsényi 2008).  

A vizsgált terület 

A Boconád – Alatka-puszta – Nagy-legelő a középső bronzkor időszakába sorolható tell 

település a Hevesi-síkon, 107,5 m tszf. magasságú kerek dombon helyezkedik el, relatív 

magassága 1–1,5 m, az egykori árok közepétől mért átmérője kb. 110–120 m (Farkas et 

al. 2019). A domb keleti széle mellett 10 méterre földút van, az ebből merőlegesen 

nyugat felé kiágazó út a domb északi végét szeli át (43. ábra). 



Harkányiné Székely Zsuzsanna – Környezetrekonstrukciós törekvések a vízrajzváltozás nyomon követésére (Tarna), egy bronz-

kori telep példáján (Boconád-Alatka) 

Füleky György emlékkonferencia - A Táj változásai a Kárpát-medencében, XII. tájtörténeti tudományos konferencia 

89 

  

43. ábra – A vizsgált település elhelyezkedése 

A lelőhely egykori környezetének vizsgálata földtörténeti térképek alapján  

Az ősvízrajz alföldi szakaszát többen elemezték (Cholnoky 1910, Sümeghy 1944, Borsy 

1989, Gábris –Nádor 2007 in. Bezdán 2011). Mezősi (2011) elkészítette a negyedidőszak 

elején és közepén jellemző vízhálózat futásirányát Borsy és Gábris–Nádor adatainak fel-

használásával. A pleisztocén legelején (2,5 millió éven belül) az Ős-Tarna még Kál-Tenk-

Arány-Tiszabura vonalán Dél felé tartott, a Tisza felé kanyarodva Szolnok körül egyesült 

a Zagyvával és Szarvas körül ömlött a Tiszába. A Duna Visegrádi áttörése után (Günz  

I-II. interstadiálisban) a Zagyva a Duna mellékfolyója volt, és a mai Tiszakécskénél érték 

el a Dunát. Vizeink mai folyásirányai 2500 évvel ezelőtt alakultak ki, a kéregmozgások és 

a fiatal süllyedékek nyomán. 

A folyók közben egyre hosszabbak lettek, a maguk által hozott, és lerakott hordalékon 

folytatva kanyargós útjukat (Czaya,1981). A törésvonalakat követő süllyedéksorozat és a 

Nyírség megemelkedése miatt a Tisza elhagyta az Ér-Berettyó-Körös tengelyvonalat és 

elfoglalta a mai útját. Az elhagyott medrekből keletkeztek a Tisza-Sajó-Hernád-Eger és 

Zagyva-Tarna ősmedrének jellegzetes morotvái s a finom hordalékkal feltöltött nagyki-

terjedésű lapos, mocsaras árterületek (Somogyi,1971; Nemes,1980; Pécsi,1959).  

A Zagyva-Tarna teljes vízgyűjtőterülete a Mátra, a Cserhát, a Gödöllői és Jászsági kistájba 

tartozik, talajféleségei ezért változatosak. A vízgyűjtő legmagasabb tömbje a Mátra, vul-

kanikus eredetű kőzetekből áll: andezit, andezittufa, riolittufa. Meredek lejtők jellemzik.  

A vízgyűjtő területe a legmagasabb helyeken kopár, sziklás, gyakoriak a törmelékkúpok. 

Az alacsonyabb peremterületeken homokos, agyagos a talaj, gyorsan kialakulnak a víz-

mosások. 400 m magasan (adriai) pleisztocén kori homokos vályog vagy oligocén-miocén 

kori üledékes kőzetek találhatók. 200 m alatt pleisztocén kori homok és löszképződmény 

rakódott le (Pécsi,1959). A völgy fenekén a folyók árterén holocén üledékek (öntéstala-

jok, réti agyag és homok) helyezkednek el. Az erdőségekben erdőtalajok találhatóak. Ezek 

erodálódnak az utolsó száz évre jellemző erdőírtásokkal. A Zagyva-völgyben a lehordott 

talaj felhalmozódása Jászalsószentgyörgy alsó határvonaláig, a Tarnavölgyben Jászdózsáig 

jellemző.  
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Az ember megjelenése a tájban 

A fent leírt őstájba már a történelmi korok előtt betelepedett az ember, mert a terület 

előnyei, valamint gazdag állat-és növény-világa optimális lehetőséget nyújtottak életéhez. 

Az előkerült leletekből rekonstruálhatjuk az akkori kultúrák értékét és az emberek életét. 

Alig van olyan terület, ahol ne találnánk meg a történeti korok emberének nyomait. 

A lelőhelyek majdnem mind a Tisza ősingoványaitól nyugatra eső és az ezekből kiemel-

kedő dombokon és hátságokon helyezkednek el, valamint a Zagyva és a Tarna folyók 

partvonalait szegélyezik. A telepek mindenütt az ártér kiemelkedő pontjait szállták meg, 

ahol védve voltak a folyók áradásaitól, de egyúttal közel voltak a vízhez, ami egyrészt 

táplálékukat, másrészt pedig védelmüket is biztosította. Idők folytán az egyes telepek el-

pusztultak, hogy helyükön ismét újabbak keletkezzenek. Ez az oka annak, hogy a legtöbb 

helyen emeletszerűen egymásra települve találjuk: a bronzkori, kelta, szarmata-jazig, avar 

stb. kultúrmaradványokat. A jászsági és tiszavölgyi tumulusok javarésze honfoglalás előtti 

telephely. A belőlük felszínre került leletek szerint nagy részük kelta és hallstatti eredetű.  

Az Alföldön a földtörténet utolsó 2,5 millió esztendejében minden folyó állandóan vál-

toztatta a folyásirányát. A lefolyástalan területeken esés hiányában a lomhán folyó vizet 

a legkisebb akadály is kitéríthette az útjából. Övzátonyok alakultak ki, elvizesedett a völgy-

fenék. Fokok, állandó mocsarak, erek hálózták be a tájat, az egész Alföld igazi vadvízország 

volt. Dús legelők, halakban gazdag folyók, vadakkal teli erdők jellemezték a területet.  

Letelepedésre az ártéri magaslatok, palánkokkal megerősített földsáncokkal, vagyis árvíz-

mentes szinteken, folyóvölgyeket kísérő övzátonyok voltak alkalmasak. 

 

44. ábra – Nyár eleji árvíz Heves-megyében25 napjainkban 

A tartósan enyhe ősz ideális volt az ártéri növényzet fejlődésére. A tavaszi árvizek, lapos 

árterek felmelegedve a halak szaporodását támogatták. A középkori utazók még úgy 

jellemezték a vidéket, hogy a Tisza 2/3-a víz, 1/3-a hal. Gazdag volt holt medrekben, ártéri 

mélyedésekben, így a királynak is adózni kellett. A kisebb fokokat csatornák láncolata 

 
25 Forrás: https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2019/06/24/vizben-uszott-a-vihar-utan-a-kicsinyke-hevesi-falu/ Letöltés: 2019. június 24. 

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2019/06/24/vizben-uszott-a-vihar-utan-a-kicsinyke-hevesi-falu/
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kötötte össze, ez képezte a feudális kor foki gazdálkodásának alapjait (Dunka -Fejér –

Vágás, 1996).  

A Tarna felső szakasza máig szabályozatlan, a hirtelen lezúduló árvizek most is gondot 

okoznak, ez korábban, a bronzkorban sem lehetett másként. A víz az életet jelentette, 

de védekezni is kellett ellene az itt élő embereknek (44. ábra). 

Országos léptékű korai térképeink 

Korábbi tanulmányaimban tárgyaltam a Kárpát-medence történelmi térképeinek napja-

inkig hasznosítható tematikáit26, itt csak a vízrajzi monitoringhoz legfontosabbakra térek ki 

(Harkányiné et. al., 2015).  

Lázár deák térképe: A Tabula Hungariae ad quatuor latera (Magyarország térképe pe-

remvidékével…) 1528-ból, (M= kb. 1:1150 000). Hazánk legrégibb részletes országtér-

képe.27 Magyarország vízrajza (a Duna, Tisza mellékfolyóinak nyomvonala) tekintetében  

a leghívebb középkori térképnek számít. Pontos a településábrázolása és különösen ér-

vényes ez a folyam menti településekre. A térkép délnyugat-északkeleti tájolású. A Duna 

főág jóval keletebbre folyik a mai helyzeténél, ugyanez érvényes általában a vízrajz egé-

szére (45. ábra). 

Lazius 1570-es térképén a tájoláson javított, de vízrajza rossz: a Duna vonalának hibás 

ábrázolása maga után vonta a Kárpát-medence folyóinak és így az egész országnak torz 

ábrázolását. Ez lett a 17. szd-i művek alaptérképe. 

Zsámboky János térképe, (Ungariae loca prae cipurencens emendata atq edita per Ioan) 

Lázár művének magyaros névírású, kiegészítésekkel ellátott, javított változata. 

Hevenesi Gábor (1656-1717): Parvus Atlas Hungariae, Magyarország Kis Atlasza, fő 

műve 1689-ben jelent meg, mely hazánk területét ábrázolta, és 110 folyó nevét tartal-

mazza. Ez az atlasz egyben az első hazai atlasz, latin nyelvű, de rajta van az első magyar 

atlasznévmutató. Marsigli: Mappa Potamographica c. térképe (Eszmei szerzője L. F. Mar-

sigli, megrajzolója J. C. Müller 1741) A Duna Bécstől a Fekete-tengerig terjedő szakaszá-

nak vízrendszerét ábrázolja, részletekben, folyónevekben gazdag, az első tematikus 

vízrajzi térképünk, a mocsaras vidékek is jól követhetők rajta. Mikoviny Sámuel: Tabula 

Nova c. térképe (1753) is jól jellemzi a területünket (46. ábra). 

 

26 Harkányiné, Székely Zsuzsanna ; Waltner, I ; Vekerdy, Z ; Zentai, L: Selected Examples of Potential Early Cartographic Data Sources for the Carpathian Basin, 

REVISTA BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA / BRAZILIAN JOURNAL OF CARTOGRAPHY 67 : 5 pp. 993-1003. , 11 p. (2015)  
27 Kézi színezésű, fametszetű, egy különleges és elsőként e műnél alkalmazott nyomtatási eljárás -sztereotípia eljárás- miatt 2007. június 19-én a "Szellemi 

világörökség" (Memory of the World) része lett. 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001494
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10023918
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001522
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001405
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2992378
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45. ábra – Lázár deák térképének részlete (Lazarus secretarius, 1528.)28 

A többi fellelhető történelmi országos térképünkön pl. Mercator és De L’ Isle is jól kö-

vethető a Tarna. 

 

46. ábra – Mikoviny Sámuel térképének részlete29 (Zeller Sebestyén rézmetszete) 1753. 

Szabályozások 

A vízrendszert - a régészeti ill. történelmi kutatások alapján- a rómaiak már szabályozták, 

- van rá római kori hivatkozás (Wenczel G. 1860-1874) „ad magnem faveam” (a nagy 

árokig). Az ókorban védelmi célra használták a Csörsz-árkot, de a csatorna minden 

 
28 Forrás: http://lazarus.elte.hu/hun/maps/lazar150.jpg, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7687987 és  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ta-

bula_hungariae_orientation.jpg 
29 Mikoviny Sámuel: Tabula Nova, Esztergomból, a Vízügyi Múzeumból Leltári szám: 23.78.188 

http://lazarus.elte.hu/hun/maps/lazar150.jpg
http://lazarus.elte.hu/hun/maps/lazar150.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabula_hungariae_orientation.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabula_hungariae_orientation.jpg
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bizonnyal talajvízdúsítási szerepet is betöltött ezen a vidéken. Az akkori állattartó gazdál-

kodás idején a legelők öntözésének nagy gazdasági jelentősége volt. Erre mutat, hogy a 

Csörsz-árka a Tarna-Laskó-Eger-patakot kötötte össze úgy, hogy a víz gravitációs pályán 

a Tarnától a Rimáig juthatott. A kicsi esés (Kál 120, Dormánd 110, Egerfarmos 100 m) 

a vizet a löszös talajba szivárogtatta, melynek következtében a feldúsult talajvíz környékét 

dús legelőkké, ellenséges támadás esetén könnyen mocsaras vidékké változtatta. Az árok 

vízhozamát ill. vízszintjét ugyanis a Tarna mellett (Kál határában) szabályozni lehetett 

(Horváth, 1938). A Tarna és mellékvízfolyásainak szabályozásáról az első írásos emlékek 

1715-ből valók30. Mikoviny Sámuel 1740. évi felvételén a Tarna főága középen, a Csörsz-

árok nyomvonala és az Öreg Tarna folyása között, tőlük egyenlő távolságban helyezkedik 

el. A Csörsz-árok térinformatikai rendszerünkben (47. ábra), valamint Rómer Flóris, 

Bartalos Gyula (48. ábra), Patay Pál térképein is jól követhető, hogy valaha lehetett 

vízszabályozási jelentősége Hevesben a Csörsz-árok rendszernek. Somogyi Sándor 

(1971) korábbi véleménye szerint egyébként a Csörsz-árok valószínűleg a bükki II. 

fázisbeli vaskori kultúrák valamelyikéhez tartozik, az első nagyobb méretű vízrajzi 

beavatkozás. Szervezett munkával létesített övcsatorna vagy védősánc lehetett. 

 

47. ábra – A Csörsz-árkok futása Hevesben31 

 

 

 

 

48. ábra – Bartalos Gyula térképén a 

Tarna összeköti a három Csörsz árkot 

és a nagyárok elágazását is32 1900. 

 
30 A zsadányi vizimalom érdekében végzett munkálatok érzékelhetők a Tarna Zsadány és Mihálytelek közötti szakaszának a „Situations Plan der Tarnaer 

Fluszgegend von Zsadány im Heveser Cimitate bis unterhalb Mihálytelek in Jazygien” című 1850 körüli vízrajzi felvétel idevonatkozó részletein is, A német 

nyelvű felirat szerint az „Alte Tarna” (Öreg Tarna) Tarnabodot elhagyva, Mérától keletre D-i irányba szorosan Erk és Tarnaőrs községek K-i oldalán folyt és 

innen tovább az előbbiekben már leírt nyomvonalon. Stettner Alajos - Grasgruber (1850): Situations Plan der Tarnaer Fluszgegend von Zsadány im Heveser 

Cimitate bis unterhalb Mihálytelek in Jazygien, O.L. Vízrajzi Intézet 59 téka. p. 5 Tarnabod és Tarnazsadány között „Csörsz-Tarna” szakaszt „Mühl-Canal” 

(Malomcsatorna), a Zsadány alatti szakaszt „Neue-Tarna” (Új Tarna) névvel jelzi a térképész. A Malomcsatorna és az Öreg Tarna medre közötti összekötő 

csatornát ”Seiten Arm” (Oldal ág) néven említi. Ez ma a Kis-Tarna belvízcsatorna belvízcsatorna kiágazása az élő Tarnából Tarnaméra felett). Ezekből úgy 

tűnik, hogy az „Oldal ág” mesterséges csatorna. Az Öreg Tarna és a Csörsz-Tarna medrének jellegéből következtethető, hogy a Tarna árvízhozamának 

nagyobb részét továbbra is az Öreg Tarna szállította, mivel a feliszapolódott Csörsz-árok nem volt alkalmas nagy tömegű víz levezetésére. Nagy víz esetén 

az oldalág vezette le a Malomcsatorna fölös vizét. 
31 Forrás: https://qgiscloud.com/benodavid/csorszarok_cloud/?fbclid=IwAR0QLntzOimD_VVn9iw5k1m0Z9BNv3QE4D-IjZvt9YZH3obl7knLY4GSIns&bl-

=mapnik&st=&l=Cs%C3%B6rsz-%C3%A1rok%2Cmegkutatotts%C3%A1g&t=csorszarok_cloud&e=2205707%2C6037471%2C2273440%2C6069591 
32 Forrás: Heves Megyei Levéltár, Bartalos Gy. - Szatmári L. (1900) A Mátrának s tőle nyug. és északra eső hegyvidéknek kőgarádjai és a délen elterülő síkság 

csörszárkainak térképe T 141 



Harkányiné Székely Zsuzsanna – Környezetrekonstrukciós törekvések a vízrajzváltozás nyomon követésére (Tarna), egy bronz-

kori telep példáján (Boconád-Alatka) 

Füleky György emlékkonferencia - A Táj változásai a Kárpát-medencében, XII. tájtörténeti tudományos konferencia 

94 

A Tarna északról Kál felől érkezett Bod határába, ahol keresztezte a Csörsz-árkot, majd 

Bodon keresztül, a Csörsz-árok déli oldalán, vele csaknem párhuzamosan haladva Zsa-

dánnyal szemben délre fordult, Méra alatt DNY-i irányba folyt tovább, Erket érintve. 

Tarnaőrs alá kanyarodva, Dósa határában DK-i irányba a mai Kecskés-ér medrében folyt 

tovább, utána Jákóhalma-Jásztelek-Apáti határában és Kisértől délre, Kürtön keresztül 

jutott a Tisza árterébe. 

Az „ős” Tarna útja, amikor a Holt-Tarna medre még azonos volt a Tarna folyó főágával 

-Bod és Őrs között jól követhető Bedekovich Lőrinc a „Tarna folyásának egy része”  

c. 1791. évi valamit Vály György és Bedekovich Lőrinc 1791. évi közös vízrajzi térképén 

Dósa és Kürt között. Az „ős” Tarna Bod és Dósa között széles völgyben, szerteágazó 

kanyargós mederben folyt, útja részben a hordalékkúpok laza anyagának változásai, rész-

ben a süllyedék-mozgások nyomán alakult ki. A Tarna folyó jelenlegi folyási iránya Bod-

Őrs-Dózsa között különböző időben történt emberi beavatkozás nyomán alakult ki  

(49. ábra).  

 

49. ábra – Boconád, a körülőlelő Tarnával és északon a Csörsz-árok 1820.33 

A Tarna vízének egy részét, mint az idevonatkozó tanulmányok említik, először a zsadányi 

vízimalom érdekében Zsadány felett, a Csörsz-árokba terelték. Feltehető, hogy az „ős” 

Tarna árvizének egy része a Csörsz-árok medrébe automatikusan is utat talált (Pécs,1903 

és Fodor,1935). A vízrendszer mai képét is meghatározó szabályozási, vízgyűjtő rende-

zési és vízmosáskötési munkálatokat az 1900-as évek elején megalakult Tarna-völgyi Tár-

sulatok kezdték meg (Ihrig D.- Károlyi Zs.- Károlyi Z.- Vázsonyi Á.1973). A Tarnát 1899-

1905-ben szabályozták és rendezték az árterét (Babos-Mayer,1939).  

 
33 Forrás: Tarna-patak egy szakaszának térképe Káltól Tarnaörsig [Heves T 22] https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/529/view/?bbox=2949%2C-

2828%2C5508%2C-1787, Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 

https://maps.hungaricana.hu/MegyeiTerkepek/529/
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/529/view/?bbox=2949%2C-2828%2C5508%2C-1787
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/529/view/?bbox=2949%2C-2828%2C5508%2C-1787
http://www.hevesarchiv.hu/
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Összefoglaló  

Eddigi kutatásom eredményeként nyomon követem a Tarna folyamatos nyugatra ván-

dorlását a történelmi térképeken. Ezek, a katonai felmérések és különösen Bedekovich 

Lőrinc 1771-, 1779-, 1791-i térképei mutatják a Holt-Tarna és az ezt megelőző ős Tarna 

nyomvonalát, a felhagyott morotvákat és a mindvégig jellemző mocsaras környezet.  

A vizsgált területen a Csörsz-ároknak még az írásos emlékek előtt is lehetett vízrendezési 

szerepe. 
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