
Az alábbiakban két kérdésre keresem a választ:
1. Milyen szerepe lehetett a vallásnak abban,
hogy Debrecen az ország egyik jelentõs váro-
sává vált? Kétségtelen, hogy a település a XVI.
sz. közepéig poros mezõváros volt, amely a re-
formáció befogadása után, két generáció alatt
az ország legnépesebb és leggazdagabb váro-
sává lett. Regionális szerepét egyrészt a Refor-
mátus Egyház és a Kollégium kapcsolatrend-
szere (az egyházi központ ekkoriban egyúttal
oktatási központot is jelentett), másrészt a vá-
ros egész országot behálózó kereskedelmi és
céhes infrastruktúrája alapozta meg. Felemel-
kedésében döntõ szerepet játszott a vallás és a
kultúra, illetve az a tény, hogy a török hódolt-
ság idején átvette az ország központi részeinek
gazdasági szerepét. A vallási, kulturális, keres-
kedelmi és ipari szálak egymást erõsítve hatot-
tak, és a XVIII. század végéig nem függetlenít-
hetõk az egyházpolitikai összefüggésektõl. 

2. Mit értettek a régiek a „parasztpolgári met-
ropolisz” fogalmán? Azaz melyek Debrecen
jellegzetes vonásai? Ez a különösen csengõ,
archaikus fogalom, amely Julow Viktor iroda-
lomtörténésztõl ered, a város lényegét fejezi ki.
A metropolisz alatt természetesen nem világ-
város értendõ, hanem a fogalom eredeti értel-

mében városállam, „anyaváros” amelynek ko-
lóniái vannak, azaz hátországa van! (A minõsí-
tés nem utólagos, a források gyakran emlegetik
az „anyaváros” és „anyaoskola” fogalmát.) 
A régi Debrecennek ez volt a legfontosabb tu-
lajdonsága. Hatalmas hátországgal rendelke-
zett, amelyet legpontosabban talán az iskola-
történet dokumentál: 580 Debrecenhez kötõdõ
partikuláról, „fiók iskoláról” tudunk1, ame-
lyekbe a kollégium tanévenként több tucat 
rektort küldött, és ahonnan befogadta a legte-
hetségesebb diákokat. Közülük évente hat-
nyolc indult nyugat-európai tanulmányútra.  

A neveléstörténeti példákhoz hasonlóak mu-
tatkoznak az élet minden területén: ahol Deb-
recennek vallási vagy iskolai kapcsolatai vol-
tak, gyakran ott jöttek létre a helyi céhek fíliái
is. A szellemi és gazdasági külkapcsolatokat
ekkoriban törvényszerûen élénkítették az egy-
házi szálak: ha egy térképen jelöljük a Debre-
cenben vásározó kereskedõk telephelyeit, a
kollégiumi diákság legációs helyeit, a debrece-
ni nyomda bizományosainak székhelyeit, a he-
lyi iparosok vándorlásának állomáshelyeit,
azok kifejezetten református jellegû helysé-
gekhez kötõdnek, és hasonló a helyzet a debre-
ceni céhekben mûködõ legények vagy a kollé-
giumba érkezõ diákok származási helyeivel.
(A XVIII. században nem szívesen mentek
protestáns mesterek olyan városba, ahol kör-
menetekben való részvételre voltak kényszerít-
ve, de ha mentek volna is, a szabad királyi vá-
rosokban nem vásárolhattak házat.) Követke-
zésképpen a város hátországának tényleges
nagysága jórészt attól függött, hogy az ország
lakosságának hány százaléka volt protestáns:
90%, mint a XVI. sz. végén, 50%, mint a
XVII. sz. végén, vagy 20%, mint a XVIII sz.
végén.2
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A reformáció hatásai

Az elsõ kérdéshez, a vallási szálakhoz vissza-
térve, Európában sem kivételes jelenség, hogy
egy mezõgazdasági régió vezetõ települése
vallási fordulatnak köszönhetõen emelkedik
nemzetközi összefüggések közé. A legismer-
tebb talán Genf példája.3 Korábban Várad volt
a régió egyházi központja, a reformációval
Debrecen vált az egyetlen olyan egyházigaz-
gatási centrummá, amelynek fennhatósága a
három részre szakadt ország mindhárom részét
érintette. Ez a feladat is regionális szerepre
késztette a Tiszántúl központját, amely az átla-
gos mezõvárosok vonzáskörét többszörösen
meghaladó távlatokban, a Dunántúlon és a Fel-
vidéken is hatott. 

Annak is van bizonyos vallásfelekezeti hát-
tere, hogy Debrecen mint kereskedõváros von-
zóvá lett: Méliusz, a város szellemi vezetõje
azt hirdette, hogy „minden embernek, bármifé-
le rendû és rangúak legyenek, szabadon hagy-
ja az Irás és megengedi a természet törvénye,
hogy tulajdon vagyonnal bírjanak”. Debrecen-
ben érdemnek minõsült a munkával szerzett
vagyon, hasznot hozó kölcsön után jogos volt a
kamatszedés, isteni elhívatás a kereskedés.
Méliusz számított a kereskedõk támogatására,
és mindent elkövetett meggyõzésükre. Azt hir-
dette, hogy a kalmárság „jó és kedves” lehet
Isten elõtt, „a megtért fukarok”, azaz bankárok
megelõzik a farizeusokat az Úr országában.4

Legelsõ nyomtatásban megjelent mûvét 
(A Christus közbe iarasarol valo predicacioc,
1561.) „A magyarországi jámbor és keresztyén
áros népeknek” ajánlotta (akik Debrecenben,
Szombatban, Kassán és Váradon laknak), mert
„széjjel való járásban ti vöttétek és hallottátok
egyebeknél elõbb az igaz tudományt”. A XVI.
század végén Debrecen meghatározó szerepet
játszott a Hódoltság, a királyi Magyarország és
Erdély forgalmának lebonyolításában, a nyu-
gati árucikkek behozatalában és török, illetve
balkáni áruk közvetítésében. Buda elfoglalása
után, földrajzi elhelyezkedése és elõjogai foly-
tán, leginkább Debrecen volt képes gazdasági
folyamatok befolyásolására, vallási és kulturá-
lis hatások közvetítésére. 

A „parasztpolgári metropolisz” olyan tele-
pülés volt, amelyben erõteljesen érintkezett a
szóbeli és az írásbeli, a népi és a városi kultú-

ra, a klasszikus, a biblikus és a modern európai
mûveltség, amelyeknek létrejött egy jellegze-
tes szintézise, amely a messze földrõl érkezõ,
majd innen távozó diákság révén az egykor
protestáns többségû ország számtalan települé-
sén hatott. 

A népi és a városi kultúra érintkezését pom-
pásan illusztrálják egyes kézmûipari ágazatok.
A debreceni asztalos céhnek 29 helységben
voltak filiái Miskolctól Temesvárig és
Ugocsáig. A XIX. sz elején is 60–80 asztalos
dolgozott a városban, a vidéki filiák csak 1826
után vették át Debrecen szerepét. Gyõrffy Ist-
ván azt írja, a „magyar szûrszabómesterség
történetét tulajdonképpen Debrecennel kellene
kezdenünk, mert itt van a legmesszebbre nyúló
emléke a szûrszabóságnak”. Hasonló a helyzet
a fazekassággal: a hazai kerámia legdíszesebb
típusa a középtiszai csoport, amelynek Debre-
cen volt az elindítója. 1770-ben a szabad kirá-
lyi városokban élõ fazekasok 20%-a Debre-
cenben dolgozott! 
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Debrecen mint véleményformáló

A város véleményformáló hatásával összefügg,
hogy színmagyar településrõl van szó, egy
olyan országban, amelyben a polgárság zöme
más etnikumhoz tartozott. Debrecenben a
XVII. századi céhes iratok között nem találunk
német szakkifejezéseket, XVIII. századi leírá-
sokban pedig az utazók kuriózumként említik,
hogy „ennyi ember és mind magyarul beszél”.5

Egy „anyaváros” szerepkörétõl elválasztha-
tatlan a véleményformáló szerep. A XVIII.
században 25–30 ezer lakosú Debrecenben fo-
lyamatosan kétezer diák tanult, és a felsõ tago-
zat növendékeinek csupán töredéke (15%-a)
volt debreceni. Az egyházkerületet Debreceni
Ember Pál összeírása idején, 1709-ben 763
egyházközség alkotta. Ezek a települések min-
den tekintetben Debrecenre figyeltek, de a 
kollégium számára is létkérdés volt, hogy az
ország több mint 1200 református egyházköz-
ségével kapcsolatban lehessen.6 A három nagy
egyházi ünnepen igét hirdetõ legátusok, aratás
és szüret után pedig adománygyûjtõ szuppli-
kánsok járták be az országot. Az iskola elöl-
járói a XIX. században már nem az ado-
mánygyûjtést tartották elsõrendûnek, hanem
az erkölcsi hasznot, tapasztalatok és országis-
meret szerzését, a falusi nép „gyámolítását”. 

Még a XIX. században is a városhoz igazo-
dott a távoli vidékek református lakossága,
szellemi vezetõi, kereskedõi, iparosai révén is.
Az élénk kapcsolatnak az élet minden területén
következményei voltak. A kollégiumi diákság-
nak a paraszti kultúrára gyakorolt hatását újab-
ban folklórvizsgálatok igazolják, jó példa erre
Csokonai folklorizálódása. 

Figyelmet érdemel Debrecen a magyar
nyelv mûvelése és a népi mûveltségre gyako-
rolt hatása miatt is, de talán helyesebb kölcsön-
hatásról beszélni. A XVI–XVIII. században a
debreceni ábécéskönyvek, tankönyvek, éne-
keskönyvek, kalendáriumok, bibliai és szép-
históriák mellett a kegyességi irodalomnak
volt a legjelentõsebb tömegbefolyása, hatal-
mas példányszámai a kalendáriumok megjele-
nési adataival vetekedtek. A kollégium egy-
részrõl olyan irodalmárok tehetségét táplálta,
mint Szenci Molnár Albert, Fazekas Mihály,
Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany
János, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Szabó

Lõrinc és igen sokan mások. De legalább ilyen
lényeges társadalmi és tömeghatása: a kollégi-
um „az alkalmi költészet gyári nagyüzemét”
mûködtette. A versírás mesterségbeli fogásait
elsajátító ifjak a kollégiumból kikerülve életük
fogytáig ontották az alkalmi rigmusokat, teme-
tésektõl lakodalmakon át a disznótorokig.7

A diák poéták köztes helyzetébõl természete-
sen adódott a népköltészet, a népies mûkölté-
szet és a „magasabb” irodalom közötti köz-
vetítõ szerep. A kollégiumi diákok kéziratos
versgyûjteményeinek olvasóközönsége sok
ezer fõre volt tehetõ. 

Fazekas monográfusa szerint a Lúdas Matyi
egyedül a „parasztpolgári metropolisban”,
Debrecenben születhetett meg, amely egyúttal
respublika is volt, közelebbrõl „Keresztyén
Respublika”, amelynek területén a nemesség
semmiféle privilégiummal nem élhetett,
amelynek leggazdagabb lakói is egy asztalnál
étkeztek cselédeikkel. Korábban szóba került a
szóbeli és az írásbeli, a népi és a városi kultúra,
illetve a klasszikus, a biblikus és a modern eu-
rópai mûveltség debreceni szintézise.

Az említett szintézisre két példa: Az egyik
az a Csokonai, akinek a kultusza (egészen a
Kossuth-kultusz jelentkezéséig) meghatározó
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volt Debrecen életében, aki teljes mûveltségét a
kollégiumban szerezte, akinek írásai a Csikóbõ-
rös kulacstól Anakreonon és a Biblián át Vol-
taire-ig és Rousseau-ig vezetnek, de stilárisan és
világnézetileg szerves egységet képeznek. 

A másik eklatáns példa a debreceni festett
pergamené: ez a könyvkötészeti típus a Német-
alföldön jött létre, Németországban a legko-
rábbi magyar példákkal egy idõben jelent meg,
technikája nem nálunk alakult ki, aligha van
olyan díszítõ eleme, amelyet Nyugat-Európá-
ban nem alkalmaztak volna, a cívisvárosban
mégis olyannyira magyar jellegûvé formáló-
dott, mint egy tulipános láda vagy egy cifra-
szûr. Olyan stíluskeveredés eredménye, amely-
ben hangulatilag a hazai elemek uralkodnak.
Ráadásul a kompaktorok, a könyvkötõk voltak
azok, akik a debreceni nyomda termékeit az
egész országban árusították, a debreceni
könyvkötõ céh volt az ország keleti részén az
egyetlen, távoli városok könyvkötõi is filiális
kapcsolatban voltak a debreceniekkel.

Debrecen múltja arra is példa, hogy létezett
a polgárosulásnak egy önálló magyar útja. ■

Jegyzetek

1 Amikor néhány évvel ezelõtt Észak-Kelet-
Magyarország települései szlovákiai, kárpátaljai
és romániai résztvevõkkel létrehozták Debrecen-
ben a városok és falvak szövetségét, a hivatkozá-
si alap a kollégium hajdani iskolarendszere volt.  

2 Debrecen lehetõségeit érdemes egybevetni
a többi református központéval is: 1715-ben
még az ország elsõ települése (a rangsort a la-
kosság száma, gazdasági, közigazgatási és kul-
turális szerepe révén állította össze Gyimesi
Sándor történész). Pápa ekkor a 13., Sárospa-
tak a 35. 1850-ben a lakosság 95%-a reformá-
tus Debrecenben, Pápán mindössze 10%, Pata-
kon is csupán 45%.

3 Genf esetében is jellemzõ volt, hogy fontos
kereskedelmi útvonal stratégiai pontján helyez-
kedett el. Hasonló példa a kollégiumra döntõ
hatást gyakorló Wittenberg, amely német vi-
szonylatban egy nem túlzottan jelentõs kisváros
volt. Életének meghatározó tényezõje lehetett
(akár Debrecennek) a diákság létszáma: az adó-
fizetõk 20%-ának megélhetése a könyvek for-
galmától függött.

4 Debrecen története. 1.k. Debrecen, 1984.
518–520.

5 Debrecen kivételes voltára sok példa is-
mert. A Debrecen-Nagyváradi :rtesítõ volt pl.
az ország elsõ magyar nyelvû napilapja. Más
városokban a nyomdászok társalgási nyelve is
német volt a XIX. sz. 2. felében! 

6 A kollégiumra alkalmazott „ország iskolá-
ja” kifejezés eredetileg csupán azt jelentette,
hogy az ország református vezetõi más egy-
házkerületekben is feljogosították a debreceni-
eket támogatások gyûjtésére.

7 Arany János kritikusan összegzi ezt (az ál-
tala belülrõl ismert) világot: „valamely
’pátrónus’ nevenapjára örvendõ, halálakor
gyászéneket enyvezni össze … ez volt a költé-
szet mûhelye”. Amint a Bolond Istók második
énekében mondja, az efféle poéta akkor sike-
res, ha „… méltó szuszt keres/ elzöngni ott
fenn, hol sas szárnya csattog,/ Minõ félisten a
vén esperes.”
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