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Polgár településtörténete
Polgár, az eddig feltárt és múzeumokban látható, gazdag régészeti leletek
tanúbizonysága alapján, igen régi település, amely már az őskortól kezdve,
folyamatosan lakott hely volt.
Hogy kik voltak az őslakók, az bizonytalan. A leletekből csak annyi állapítható meg,
hogy Polgár fejlődésére az őskortól a népvándorlás koráig, sok nép kultúrája hatott.
A honszerző Árpád, Szabolcs, Tas és Töhötöm vezérekre bízta ennek a területnek a
megszállását. Ezek szállásterületéből alakult ki Szabolcs vármegye, melyhez ekkor
még Polgár is tartozott.

Polgár neve először 1229-ben fordul elő írásos formában a Váradi Regestrumban.
Nevének eredetét, illetve jelentését máig is vitatják a nyelvészek, történészek. A
tatárjárás idején Polgár területe teljesen elpusztult, elnéptelenedett. Hiteles
források szerint az 1440-50-es években a Hunyadiak népesítették be újra. 1501-ben
Bakócz Tamás érsek, a tulajdonába került Polgárt és Szentmargitát, Ároktővel
együtt az egri káptalannak adományozta, majd mindkét helységet királyi
jóváhagyással Borsod megyéhez csatolták. Ide is tartozott egészen 1511-ig.
A kutatók által eddig feltárt és a „Polgár története” című, 1974-ben kiadott
monográfiában megtalálható adatok szerint, Polgár már a tatárjárás után, a XV.-XVI.
század fordulóján a mezővárosias fejlődés útjára lépett. A XVI. század derekán
ugyanis hiteles adat szól Polgárról és Szentmargitáról, mint "oppidum"-ról
(városról). A XVI. század végén a török hódoltság, a tatár és a német pusztítások
következtében mindkét település (Polgár és Szentmargita) majdnem teljes
elnéptelenedése következett be. Ez az állapot 1559-től 1608-ig tartott, amikor a
katonáskodó hajdúk letelepedésével, illetve 1614-ben történt beiktatásával Polgár
is a hajdúvárosok sorába lépett. A rendelkezésünkre álló hiteles adatok szerint
Polgár 1613-tól 1692-ig volt önálló, különleges jogállással - "separata porta" rendelkező hajdúváros. Ebben az időszakban Polgár a hajdúkiváltság jogcímét
biztosító katonai szervezet formai fennállása mellett, olyan széleskörű autonómiával
(önkormányzat) rendelkező, szabad paraszti mezővárossá alakult át, amelynek
anyagi létét elsősorban a paraszt-polgári életformára való áttérés: a nagyarányú
pusztai állattartás, kisebb mértékben a földművelés, a vásártartási jog, a gabona és
marhakereskedelem, valamint az 1630-ban megkapott révjog jövedelme
biztosította. A hajdúkerület 1718. február 11-én hozott határozata alapján Polgár
kivált a hajdúvárosok közösségéből.

Ezután ismét egy elnéptelenedési korszak következett, amely alapjában véve a
polgáriak egyik tiltakozási formája volt az elviselhetetlen kettős adózás (hadiadó és
a földesúri adóterhek) ellen. Ezzel ért véget a 110 éves hajdúvárosi korszak. Az
1718-tól 1848-ig terjedő új szakaszban Polgárnak az egri káptalan által más
megyékből betelepített lakói teljesen jobbágyokká váltak, de nem mondtak le a
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földesúri terhek csökkentéséért és a „separata porta” visszaállításáért folytatott
harcról. A különleges jogállást 1802-ben az országgyűlés határozatával végleg
megszüntette. Ez egyrészt a jobbágyterhek fokozódásához, másrészt pedig az
antifeudális küzdelmek erősebbé válásához vezetett. 1848-tól jelentősen javult a
volt polgári jobbágyok sorsa is, mert több földhöz jutottak, azonban a káptalani
nagybirtok szorító közelsége nagymértékben akadályozta terjeszkedésüket, illetve
gazdálkodásukat. Polgár további fejlődését az I. világháborúig terjedő korszakban a
népesség számának nagyarányú növekedése jellemezte.
A világháborúk a nagyközség népének is mérhetetlenül sok kárt és szenvedést

a vagyoni
okoztak. Változott a társadalmi rétegződés, növekedtek
különbségek. Megnőtt a földet követelő, valamint az alkalmi munkákból élő
cselédek és szegényparasztok száma. Sorsukon az 1945 augusztusában
végrehajtott földosztás változtatott jelentős mértékben. Ekkor a keresőképes
lakosság 75 %-a foglalkozott földműveléssel. A földosztással sorsdöntő változások
kezdődtek meg mind a gazdasági élet, mint pedig a helyi közigazgatás átszervezése
terén.
A település képviselő- testülete 1949 márciusában hozta meg a Polgár
villamosításáról
szóló
határozatát,
1952-től
pedig
megkezdődött
a
termelőszövetkezetek, majd a gépállomás szervezése is. 1947. január 1-jével önálló
nagyközség alakult Újszentmargita és önálló kisközség Újtikos néven. Változott
Polgárnak a megyén belüli hovatartozása is, ugyanis 1949. december 14-én, a
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4.343. számú rendelete Polgárt
Szabolcs vármegyétől Hajdú-Bihar megyéhez csatolta át.1950-ben pedig Polgár
község székhellyel új járást szerveztek, melyhez Egyek, Görbeháza, Polgár,
Tiszacsege, Újszentmargita nagyközségek, valamint az újtikosi körjegyzőség
községei tartoztak. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1016/1969. (IV.
29.) számú határozata, Polgár községet nagyközséggé, ennek megfelelően a
tanácsát pedig nagyközségi tanáccsá nyilvánította 1970. január 1-jei hatállyal.. A
17/1970. számú, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által kiadott rendelet
megszüntette Hajdú-Bihar megye polgári járását. Ezzel egyidejűleg valamennyi
községét - így Polgár nagyközséget is- a debreceni járáshoz csatolta. A járások
megszüntetése után Polgár - Újtikos - Tiszagyulaháza községek közös tanácsú
nagyközséggé szerveződtek. Ez a közigazgatási forma jónak és időtállónak
bizonyult, egészen 1991-ig. 1991. január 1-jei hatállyal Újtikos és Tiszagyulaháza
önállósult és ettől az időponttól mindkét volt társközség önálló önkormányzattal
rendelkezik. 1992-ben pedig Folyás is önálló község lett.
A polgári nép kollektív tudatában mindig erősen élt a mezővárosi, a
hajdúvárosi, valamint a járásszékhelyi múlt, az autonómiára, a helyi, térségi vezető
szerepre való törekvés. Történelmi folytonosságból következőnek, megszenvedett
és megérdemelt szerzett jognak tekintették és tekintik gazdasági-közigazgatási
irányító szerepük, városi keretek közötti továbbélését. Ezért pályáztak az újbóli
várossá nyilvánításra. Ez a pályázat elérte célját, ugyanis a Köztársaság Elnöke
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196/1992. (XII. 18.) KE. számú határozatával Polgár nagyközségnek 1993. január
1-jei hatállyal a városi címet adományozta. Ezzel az itt élő lakosság régi vágya
teljesült.

Képek a városról
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