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.
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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.
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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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