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Módy György:

DEBRECEN TELEPÜLÉSKÉPE A XVI-XVIL SZÁZADBAN

A török hódoltság korában Debrecen, ez a számottevő népességű mezőváros 
-  12 000-15 000 lakosával Kelet-Magyarország legfontosabb gazdasági köz
pontja volt. Megteremtették és fenntartották e helyét az előző században is 
távolsági kereskedelmet folytató kalmárai, közöttük a hatalmas szarvasmarha
tartást felhasználó tőzsérek, valamint a sok ágazató céhes ipar. A három ország
rész határán élő Debrecen önkormányzatát ekkor építette ki, és a reformáció 
térnyerése után kollégiumával és a nyomdával művelődési központtá vált. A 
település külső képét alapvetően a XV. században kialakult településszerkezet 
és annak utcahálózata határozta meg, s egyben megadta a XVI-XVII. századi 
terjeszkedés, növekedés irányát és határait is.

Zoltai Lajos, Boldizsár Kálmán, Balogh István, Sápi Lajos és saját kutatása
im -  ha nem is mindig azonos következtetésekkel, de -  bizonyították, hogy a 
XIV. század végi Debrecen a XVI-XVII. századi város Felső járásnak nevezett 
északi részén helyezkedett el.1 Az 1361. évi diplomával jogilag a földesúri 
mezővárosok közé került Debrecen település-központja az 1330-as években 
alakult ki. Fókuszában feltehetően tatárjárás előtti templom helyén épült a Szent 
András egyház, amelyet a váradi püspök szentelt fel 1317 előtt. Az 1360-as évek 
felében bővítették háromhajós, álkörüljárós szentélyű csarnoktemplommá a 
korábbi hajó keleti irányú meghosszabbításával. Ez a templom a XIV. század 
végén a legnagyobb méretű ismert gótikus mezővárosi egyház volt az Alföldön.2 
Mellette kissé délkeleti irányban helyezkedett el az 1290-es években nyilván 
még csak árokkal-földsánccal kerített földesúri udvarház, Debreceni András -  
Dózsa apja -  és testvére, Rophoin bán kúriája. Az új településközpontot gazda
gította a Dózsa fia Jakab által 1322-ben alapított ferences kolostor, a kúriával 
szemben, attól délre. A Szent András templomtól délre eső, s véleményem 
szerint már korábban meglévő teresedés adott helyt a mezőváros piacának. 
Forrásaink Theatrum, Forum, majd piatea piac, később Piac utca néven emlege
tik.3

A XIV. század második felére kialakult utcahálózatra csak a száz-százötven 
évvel későbbi adatokból tudunk következtetni, pontos helyrajzi meghatározások 
nélkül. Az 1340-1350-es években bizonyosan megvolt hat utca, melyeket ké
sőbben is fő utcának tekintettek, sőt nevük alatt szerepeltek a hozzájuk csatla
kozó kisebb utcák is. Ilyen volt már az 1310 körüli Burgundia utca, a délkeleti
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településrészen. Szerintem ez a részbirtok volt a XIII. század végi Rophoin 
Debrecen-je. 1547-ben a magisztrátusi jegyzőkönyvekben találkozunk ismét 
ezzel az utcanévvel. Igen valószínű, hogy nevét az idehozott nyugati hospesek- 
ről nyerte. Ehhez az utcához már a XIV. század közepén hozzáértették azokat a 
közöket, oldalutcákat, melyeket később -  jellemző módon -  Térjmeg utcának 
(tehát zsákutca volt), később mind a mai napig Domb utcának -  illetve mellette 
Magos utcának (ma: Monti ezredes utca) neveztek. Az 1320-as években kelet
kezett a második, a Péterfia Jakab utca, névadója ugyanis ez idő tájt élt. A 
központtól északi irányban vezetett, de a XV. század elején sem terjedt észa
kabbra mint a későbbi Kasza-köz vagy Péterfia-köz (ma Thaly Kálmán utca). 
Az Árpád-korban itt országút haladt, a debreceniek kertjei, szántói, legelői 
között az erdőségen át -  a későbbi Nagyerdő -  a Nyírség felé. Ez az út egyben 
határvonal volt a későbbiekben Szentlászlófalvának és Mesterfalvának is neve
zett XIII. század végi birtokrészek között. Ez az út az északkeleti település 
terjeszkedésével, újabb házastelkek kiosztásával vált utcává, a források először 
1550-ben említik. Valahol ettől az utcától nyugatra valószínűsíthető Debreceni 
Péter -  forrásaink Péterfia Jakabja nagyapjának -  1270-es évekbeli udvarházát. 
A XIV. században már meglévő harmadik utca a Homok utca. A város földesu
rai, a fiágon utolsó Debreceni László és feltehetően sógora, Monaki Sándor az 
ilyen nevű utcában lakó gyapjúművesek, posztócsapók részére adták ki 1398- 
ban a céhszabályokat. 1457 után az itt lakó posztócsapóktól kapta a Csapó utca 
elnevezést. A XIV. század középére kialakult a negyedik, a Várad utca. Az 
ebben az utcában lakos Szűcs Istvánnal abban a szabadalomlevélben találko
zunk, amelyet a bíró és az esküdtek adtak ki a szűcs céh részére 1449-ben. Az 
Árpád-kor végén itt haladt a Nagyváradnak tartó út. Még két fontos, a korai 
településrészek belső utcahálózatát kialakító utcáról tudunk. A kezdetben Deb
receni András részbirtokát, majd a Szent László tiszteletére épült második 
plébánia templommal egyre önállósulóbb északkeleti rész főutcáját az 1340-es 
évek előtt Szentlászló utcának nevezhették. Okleveles adatunk csak 1503-ból 
szól róla. Helyét Zoltai Lajos a XVII. század végi Nagy és Kis Szappanos, 
esetleg Kis Csapó és Kis Péterfia utcák, tehát a mai Rákóczi utca környéke táján 
kereste. 1570-ben kelt utolsó írott forrásban történt említése alapján bizonyos, 
hogy észak-dél irányú utca volt. A mezőváros észáknyugati részének -  az 
1342-ben Mesterfalvának írt részbirtok -  belső fő utcáját nyilván ezzel egyidő- 
ben nevezhették el Mester utcának. Első okleveles említése 1466-ból való, 
mikoris Szilágyi Erzsébet a Mester utcának külön heti és országos vásár tartását 
engedélyezte. Későbbi neve Nagymester utca, majd mind a mai napig Bethlen 
utca.

A XIV. század derekán Debrecen házastelkeit és kertjeit délen egy nyugati 
irányú útvonal -  a későbbi Hatvan utca -, a keleti településrészen pedig egy 
kelet-délkelet irányú -  a későbbi Cegléd utca -  határolta el a szántóktól. A 
debreceniek földjei délen voltak határosak az Árpád-kori Torna temploma 
titulusáról későbbi Boldogasszonyfalvának nevezett falu szántóival. A felsorolt
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hat utca mellett voltak a már említett összekötő utcácskák, zsákutcák, közök, 
sorok, sikátorok, melyeknek kezdetben nevet sem adtak, illetve nevükről későb
bi adatunk nincsen. Ezzel fel is vázoltuk a XIV. század végi településszerkeze
tet.

A XV. század első felében növekedett a népesség, minek következtében 
megindult a település terjeszkedése, előbb, de kisebb mértékben északi irányban 
és kelet majd nyugat-, a későbbiekben pedig nagyobb mértékben dél felé. 
Északon a kertek helyén, a XV. század végéig a meghosszabbodott Péterfia 
Jakab utca mindkét oldalán házastelkek alakultak ki. A központból nyugatra 
induló útvonal északi oldalán már korábban is álltak házak, most azonban a déli 
oldal is betelepült jelentős nagyságú telkek kialakításával. így született meg a 
nevét feltehetően a Hatvan felé tartó útról nyert Hatvan utca. írott forrásban 
először 1548-ban találkozunk vele. A keleti városrészben egy 1484. évi okle
vélből megismert Cegléd utca déli oldala is a XV. század elején települt be. A 
század folyamán a korábbi kertek, közeli szántók helyét -  a magisztrátusi 
jegyzőkönyvekben először 1548-ban említett -  Szent Anna utcáig házastelkek 
foglalták el. Ez az utca nézetem szerint már a forrásokban történt említése előtt 
háromnegyed századdal kialakult.

A további terjeszkedést Debrecen újabb fejlődési korszaka indokolta. A 
Debreceni család kihalása után a város a koronára szállt. Zsigmond 1405-ben 
adta meg Debrecennek a jogot, hogy kőfal vegye körül a települést. A század 
első harmadában -  esetleg már 1405 előtt -  újabb egyházi épületekkel gyarapo
dott a mezőváros. A Csapó utca elején, nagyjából a mostani ún. OTP ház melletti 
telken épült a Mindenszentek kápolnája, melyet a ferences kolostor kertjétől a 
déli irányban induló Barátok köze (a mai Sas utca) választotta el. Az akkori 
város legdélibb házastelkei alatt az 1410-es évek végén, de inkább csak 1423 
után épülhetett a Szent Miklós kápolna. Ennek a keleti kereszténységben kedvelt 
szentnek a tiszteletére feltehetően azután emelték, hogy a város és uradalma 
Zsigmond királytól Lazarevics István, majd unokaöccse, Brankovics György 
szerb fejedelmek földesurasága alá került.5

Debrecen fejlődését a XIV. század közepéhez mérten is sokkal inkább 
előmozdította, hogy Hunyadi János földesuraságával kezdődően egészen Má
tyás király haláláig tulajdonképpen az uralkodó városa volt, ideértve Szilágyi 
Erzsébet birtokosságának kiemelkedően fontos időszakát. Innen kormányozták 
a Hunyadiak több megyére kiterjedő debreceni uradalmát. Hunyadi János özve
gye a XV. század közepétől többször és hosszabb ideig lakta a castellum-nak 
nevezett földesúri kastélyt. A XV. század második felében a nyugati település- 
rész is tovább terjeszkedett. A Hatvan utca dél felé húzódó nagy telkein új utcát 
nyitottak, a Német utcát (ma Széchenyi utca), melyet írott forrásban 1573-ban 
említettek.

A Szent András templomhoz 1430 körül északi sekrestyekápolna épült. Az 
1980-1981. években folytatott régészeti kutatás során előkerült nagyszámú 
kőemlék vizsgálatának eredménye arra mutat, hogy a templomot 1540 után
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átboltozták. Ebben az időben már fennállott a templomtól észak-északnyugati 
irányban elhelyezkedő iskola. Ezt a legújabb kutatás nem is egyházi, hanem 
városi iskolának tartja. Ez volt a.reformáció kora kollégiumának előzménye. 
Tudomásunk van arról, hogy a XV. század közepén a földesúri kúriához tartozott 
egy másik nemesi telek is, a mai Simonffy utca (korábban Kardos, majd Kisúj 
utca) két sarkán lévő házak akkor jóval nagyobb telkén, az uradalom valamilyen 
épületének is helyt adva. A XV. században alakulhatott ki a Zoltai által a későbbi 
Csemete utca környékén keresett Szent Mihály utca. Lehetséges, hogy ez az 
egyre növekvő lakosságú település egyik temetőjében lévő Szent Mihály kápol
nához vezetett, lévén Szent Mihály arkangyal a halottak védőszentje. Forrásaink 
1553-tól egy jó évszázadon át emlegetik az utca nevét, és a korai térképek a mai 
Honvédtemető helyén jelölték Szent Mihály dombját.

A várostörténet kutatói közül többen feltételezik, hogy a XV. század második 
felében állítottak kápolnát Szent Anna tiszteletére, valahol a délkeleti városrész
ben. Ott alakulhatott ki a magisztrátusi jegyzőkönyvekben 1548-tól emlegetett 
Szent Anna utca. A XV. század közepétől folyamatosan déli irányban nagyob
bodott a piactér. így a XIV. század végi Várad utca elnevezés csak az utca déli 
szakaszára korlátozódott. Az 1490-es évektől az északi szakaszát Piac utcának 
kezdték hívni. Ez az elnevezés 1523-tól kezdve folyamatosan szerepel.6

Anyagi erőforrások, de inkább alkalmas közeli kőanyag hiányában Debrecen 
soha nem élt a Zsigmondtól kapott kiváltsággal. A települést a XV. század végén 
is a későbbi adatokból ismert város árka és sövénye vette körül, külső képe is 
teljesen falusias. Az egyházi épületek, a földesúri kastély, az uradalomhoz 
tartozó másik épület mellett legfeljebb a plébánia, az iskola és a legmódosabbak 
háza épült téglából, ennek s a következő századnak a szóhasználata szerint kőből 
-  domus lapidea. Ezeknek a tartósabb anyagból épült házaknak a száma összesen 
sem lehetett egy tucat. A házak túlnyomó többsége háromosztatú vályogház, 
paticsfallal vagy vert fallal és zsúp- vagy nádtetővel. Ezért is pusztította a várost 
oly sokszor és olyan nagy mértékben a tűz ezekben az évszázadokban, de még' 
később is. A fűtést illetően valamelyes igényességre mutat a XV. század végére 
keltezhető sok kályhaszem lelet, sőt egy díszes orom kályhacsempe is. A 
módosabbaknak szobájában tehát rakott kályha állott.

A XV-XVI. század fordulóján települtek meg a Szent Miklós utca mindkét 
oldalán, előbb nyilván az északi soron, írott forrásban ugyan először csak 
1573-ban említik. A XVI. század elején kis közt nyitottak -  a későbbi Sánta köz 
- , mely a Szent Anna utcát kötötte össze a Várad utcával. Az 1500-as években 
bizonyosan megvolt a Schola utca (mai Fűvészkert utca) s néhány évtized múlva 
az eredeti nagy telkek osztásával betelepült a Darabos utca is. írott adat mind
kettőre az 1570-es évek elejéről maradt ránk. A Varga utca neve azonban jóval 
korábban, már 1547-ben feltűnik a jegyzőkönyvekben. A város egyik legrégibb 
iparát űző s itt nagy számban letelepedett mesterek után kapta nevét, hasonlóan 
a Csapó utcához, majd a későbbi Kis- és Nagyszappanos utcákéhoz.
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Debrecen népessége az 1552. évi dikális összeírásban szereplő 1216 porta 
után számolva, ekkor haladta meg először a 10 000 lelket. A gyarapodó lakosság 
új utcák nyitását igényelte. így 1570 előtt a Hatvan és Német utcák telkeit 
megosztva mérték ki a házastelkeket és az új utcát egyszerűen Új utcának 
nevezték (mai Bajcsy-Zsilinszky utca). A város legdélibb utcája még ez előtt 
alakult ki a korábbi szántó területén. Ez volt a Belsőboldogfalvi utca, melyről 
1554-ben ír a magisztrátusi jegyzőkönyv. A század második harmadában kelet
keztek olyan utcák, melyek folytonosságát követni nem tudjuk, sőt valamikori 
helyüket sem lehet már meghatározni. Ilyenek a Fényes, Kis vagy Lázár, 
Nebánts utcák, melyeket az 1550- és 1560-as években említik. Zoltai Lajos 
mindegyiket a város Péterfia- és Cegléd utca által határolt részében sejtette, ott 
ahol a zegzugos ősi utcahálózat még a XVIII. század végén is jól felismerhető 
volt. A XVI. század közepétől az ősi, fő utcák végződésénél a város árka és 
sövénykerítése húzódott. Itt állítottak fel kapukat, majd ajtókat először a Péter- 
fia-Jakab, a Csapó, majd a Hatvan utca, ezt követően a Várad, a Szent Anna, a 
Szent Miklós és Cegléd utca végződésénél.7

A XVI. század első felében két jelentős középülettel gazdagodott a város. 
1529-ben Bonc László debreceni polgár a földesúri kastélytól keletre eső telken 
-  nem tudjuk biztosan, hogy a mai Vár és Csapó utcák melyik sarkán, de 
szemben a ferences kolostorral -  a város felügyelete alá helyezett ispotályt 
alapított. Emellett építettek kápolnát Szent Erzsébet tiszteletére. Az 1527. év 
utolsó napjaiban készítette el végrendeletét a több ízben bíróságviselt Tar 
András, aki Piac utcai emeletes kőházát a szentjobbi pálos szerzetesekre hagyta. 
Ők adták el a városnak 1531 -ben és ez lett az első városháza, a domus senatoria. 
Korábban feltehetően a bíró házában tanácskoztak az esküdtek. A Tar András- 
féle házhoz 1582-ben, 1639-ben, 1668-ban és 1696-ban még négy, szintén 
emeletes házat szerzett meg a város. így alakult ki az a régi városháza, melyet 
véglegesen 1839-ben bontottak le. A Tar-féle ház falába egy boltajtó felett volt 
befalazva Debrecen első zászlós-bárányos, az 1560. évet feltüntető kőcímere.8

A szépen fejlődő várost az első igazán súlyos csapás 1564 őszén érte. A 
szeptember első napjaiban háromszor fellobbant nagy tűzvészben megégett a 
Szent András templom, az iskola, jelentős kár érte a városházát. A templom 
1626-ig romosán állt. A legépebben maradt északi sekrestye-kápolnából -  a 
keleti falon ajtónyitással -  alakított ki a református gyülekezet imatermet. Úgy 
gondolom, ez 1566 őszén-telén történt, hiszen itt tarthatták meg 1567 február 
utolsó napjaiban a rendkívüli jelentőségű debreceni zsinatot. Az 1565. évben a 
földesúri kastélyt fosztották ki és égették fel Székely Antal szatmári főkapitány 
zsoldosai s kirabolták az előző évi tűzvészt még ki sem hevert várost. A kastély 
nem épült fel, 1590-ben már csak helyét és szőlővel beültetett kertjét említik. E 
pusztításról fennmaradt adatokból derül ki, hogy a Piac utcán voltak emeletes 
kőházak, földszintjükön boltokkal, de bizonyára volt egy-kettő a Csapó és a 
Cegléd utcában is.
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A XVI. század húszas évei után Szent László egyházáról nem hallunk, a 
Mindenszentek kápolnáját 1523-ban említik utoljára. Az 1552. év vége felé a 
ferencesek elhagyták kolostorukat, a város a betegeknek rendezte be az épületet, 
s rövidesen összevonta a Bonc-féle ispotállyal. 1553-ban pedig külső ispotályt 
is létesített a Várad utcai kapun túl. A volt kolostorépületet is megrongálta az 
1564. évi tűzvész, de a város helyreállíttatta. 1554 előtt elhagyottá vált a Szent 
Miklós kápolna is, a volt bíró ekkor adta át egy polgártársának a kápolna kevéske 
pénzét, kegytárgyait és papi ruházatát. 1555-ben említik utoljára a Szent Erzsé
bet kápolnát, mely az 1564. évi tűzvész után romosodott el. Az 1550-es évek 
végétől nagyarányú beköltözés folyt, elsősorban Bihar és Szabolcs vármegyék 
közelebbi falvaiból, de távolabbi megyékből és településekről is. Jól mutatja 
ennek ütemét a beköltözőitekről 1564-1608 és 1610-1640 között vezetett 
összeírás. Az 1599. évi dézsmajegyzékben 21 vicusban 1260 lakos nevét talál
juk. A vicus, mint a XVI-XV. században is jelentősebb utca. Neve alá sorolták 
környékének mellékutcáit és a közöket. A vicusok nevei: Piac, Cegléd, Burgun
dia, Varga, Kis Varga, Szent Anna, Kopasz, Boldogfalva, Várad, Szent Miklós, 
Német, Új, Hatvan, Mester, Csemete, Szent Mihály, Darabos, Péterfia Jakab, 
Nagycsapó, Kiscsapó és Sárkány. A Kiscsapó a későbbi Rákóczi utca, a Kis 
Varga a későbbi Harmincados, ma Batthyány utca. Zoltai a Kopasz utcát a Varga 
-  Szent Anna utcai városrészben sejtette. Nagy valószínűséggel tételezte fel, 
hogy a Sárkány utca az utoljára 1570-be említett Szent László utcával azonos.10

Az 1607. évi jegyzőkönyv szerint a várost Felsőjárásra és Aljárásra osztották. 
Ezeken belül tizedek voltak, élükön utcakapitányok, tizedesek, tízház gazdák 
álltak. A Felsőjárás: az Új utca 1 tizeddel, Hatvan utca 2 tizeddel, Csemete utca 
(későbbi Mester utca) 2 tizeddel, Mester utca 3 tizeddel, Péterfia Jakab utca 4 
tizeddel és Csapó utca 5 tizeddel. Az Alsójárásban: Cegléd utca 3 tizeddel, 
Belsőboldogfalva (a későbbi Tímár, Vígkedvű Mihály és Teleki utcák helyén) 
3 tizeddel, Várad utca 2 tizeddel, Piac utca 2 tizeddel. Járásonként tehát 17, 
összesen 34 tized volt.

A kollégium tűzvész utáni újjáépítéséről adataink nincsenek. A XVII. század 
első éveiben állt egy, a későbbiekben régi épületnek nevezett rész, de erről 
semmit sem tudunk. Bethlen Gábor jelentős anyagi támogatásával 1626-1628 
között építették újjá a korábbi András templomot, melyet ettől a kortól neveztek 
nagy templomnak. A Huszár Gál által alapított debreceni nyomda 1571-től 
abban a házban működött, mely a Péterfia Jakab utcáról a Csapó utcára átjárást 
biztosító köz a torkolatában állt. Ezért 1628-tól Könyvnyomtató vagy Typo- 
graphia köz a neve. Később Karancsi-köznek nevezik, arról a Karancsi György 
nyomdászról, aki 1662-1676 között utoljára itt dolgozott. A helyreállított nagy 
templom mellé az I. Rákóczi Györgytől kapott hatalmas harang részére 164(L- 
1642 között építették meg a Verestornyot. 1672 után emelték a kis vagy új 
templomot, a Német utca elején.

A XVII. század húszas éveitől a népesség további szaporodása megkívánta 
új utcák nyitását. Ekkor a tanács már tervszerűen végezte a házastelkek kimé
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rését. így történt 1638-ban is, amikor a Német, Piac és Miklós utcák háztelkeinek 
kertjeit és az azok közt fekvő elhagyott mocsaras földet igénybe véve megnyi
tották a Kádas utcát (a mai Arany János utca). 1670 körül osztották ki a Kis Uj 
utca (mai Simonffy utca) telkeit. Részletes adataink nincsenek, de a fentiekhez 
hasonló módon a tanács irányításával alakították ki a Kandia utcát (1629), a 
Kasza-közt (1629). Az utóbbi mellett az itteni kertekből 1657-ben új házhelye
ket osztottak. 1628-ban írnak először az Olajos utcáról (mai Veres utca) és 
1651-ben az Oláh utcáról (mai Lórántffy utca). A régebbi ún. derék utcákat, de 
az újonnan telepítetteket úgyszintén, közök, sikátorok kötötték össze. Ezekből 
a XVII. század végén újabb mellékutcák alakultak.11

A XVI-XVII. századból vannak adataink a város körüli kertekről, így a Tócó 
melletti kertről 1566-ból, a Szent Miklós utca végén lévő szőlőskertről 1573-ból, 
a Német utca végén lévőről 1594-ből, a boldogfalvai kertről 1629-ből, a Hatvan 
utcai kertről 1666-ból, hogy csak a legkorábbiakat említsem. Gyakran megtör
tént, hogy a kertek rovására hosszabbították meg az utcákat, amint erről 1671- 
ből értesülünk a Péterfia, Csapó és Cegléd utcák esetében. Ezután nem sokkal 
hét kapu: a Miklós, Hatvan, Mester, Péterfia, Nagy Csapó, Szent Anna és Várad 
utcai, valamint hét kisajtó: Német, Mester, Csemete, Nagy Csapó, Cegléd, 
Belső-Boldogfalvai és Várad utcai nyílt a város kerítésén. A városárkát és 
kerítését többször változtatták, mégpedig kitolták a házastelkek ilyen irányban 
történt szaporításakor. Mivel azonban Caraffa sarcolását követően a házak 
százával maradtak üresen, 1696 nyarán ellenkező rendeletet hozott a tanács: a 
város árkát beljebb kell hozni, és a kívül rekedt házakat el kell bontani.12

A házak négyötöde a XVI-XVII. században is rakott, vert, vályogfalú vagy 
faház volt. Többségükben szoba, szabadkéményes konyha, kamara volt, eresze 
oszlopon nyugodott. A jobb módúak házában 1600 körül két-három szobát 
találunk. Forrásainkban a szoba szót a ház szóval felváltva találjuk: első derék 
ház, hátulsó ház, első öreg szoba, hátulsó kis szoba, felső ház stb. A pitvaros 
konyhában volt katlan és üstház. A kamara nemcsak élelmiszereknek, hanem 
háztartási eszközöknek, műhelybeli szerszámoknak is helyt adott. A gazdagab
baknál két, három kamara is volt. A legrégebbinek ismert házak azt sejtetik, 
hogy túlnyomólag nyergestetővel építkeztek, de volt üstökös, másként kanfaros 
házfedél is. Csak a téglaházak teteje volt zsindellyel fedve, az egyszerűbbeké 
nádból készült. A melléképületek tetejét náddal vagy zsúppal borították. A 
házak döntő többsége nem boltozott, hanem gerendás. Pincét is csináltak tégla 
boltozás nélkül, gerenda tetejjel. A fa- és vályogházak belseje keményre döngölt 
agyagos ún. fődesház volt. Tégla vagy deszka padló csak a földszintes vagy 
emeletes téglaházakban volt. A XVI. század második feléből ránkmaradt becsü- 
és egyezséglevelek sok tornácot, tornácos lakóházat említenek. Az udvarban 
állott a sütőkemence, melyet a XVI. század második felének forrásai coquina- 
nak írtak. Nem konyhát kell alatta érteni, hiszen sokszor ugyanabban az iratban 
szerepel a belső konyha konyha néven. A módos udvarokban volt szabadon álló 
kamara. Már a XVI. században, főként a Piac utcai házaknak szoros tartozéka a
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bolt, a kalmárok elárusító, de raktárul is szolgáló helyisége. Házanként legtöbb
ször egy bolt volt, melyből egyenesen a lakószobába lehetett jutni. A XVI. 
században -  mint említettem már -  igen kevés emeletes ház volt. Kizárólag a 
Piac utcán álltak, és a legjobb módú kereskedő polgárok laktak bennük. Ilyen 
házakat a XVII-XVIII. század fordulóján is csak a Piac, Csapó, Cegléd, Hatvan 
és Német utcán találunk, számuk és arányuk csekély: ezen utcák házainak 
körülbelül egyhatodát tették ki, a város összes lakóházának még egytizedét sem. 
A XVI., de különösen a XVII. századi forrásainkban -  osztályos levelek, 
házbecsük, vagyonleltárak, végrendeletek -  előforduló felház elnevezésen a 
kétszintes ház emeleti részét értették. Az emeletes ház latinos neve contignációs 
ház volt, de a XVII. század második felétől palotaként emlegették, különösen 
ha egy kicsit nagyobb és díszesebb volt, mint az átlagos polgárház. Feljegyezték, 
hogy 1681-ben Apafi Mihály erdélyi fejedelmet és kíséretét a városháza körüli 
palotákban szállásolták el. Ezeknek az ún. felházas épületeknek a nagy többsége 
téglából készült, tetejüket zsindellyel fedték. Az emeletes házak földszintjén 
boltok voltak és mindegyikben legfeljebb két-két lakás. Egyenként két-három 
szobával, egy-egy konyhával, kamarával. A téglaépítmények többnyire bolto
zottak voltak. Egy 1629. évi osztályos egyezségnél a felházat -  tehát az emeleti 
részt -  „rejtekestől” nevezték meg. Zoltai Lajos szerint a rejtek azonos épület
résznek vehető az ugyanennél a háznál 1619-ben említett szobából nyíló bolto
zott kamarával. Rejtekre, boltozott kamarára nagy szükség is volt a gyakori 
sarcoltatások, tűzvészek korában. A XVI. századból öt, a XVII. századból nyolc 
nagyobb tűzvészről tudunk. Jónéhánynak oka gyújtogatás volt, de elsősorban a 
hitvány építési anyag, a nád-, a zsúp- és zsindelytetők okozták azokat.13

Zoltai több házról kinyomozta, hogy a XVI., illetve a XVII. században 
emeletes épületek voltak. Ilyen volt az úgynevezett Szikszay-ház a Piac utca 26. 
szám alatt, melyet 1912-ben bontottak le. A XVI-XVII. század fordulóján Törös 
Mihály kalmár birtokolta, 1634-ben megújítoták, a földszinten boltokkal. 1647- 
ben Vígkedvű Mihály tulajdona. Mellette a Piac u. 28. sz. telken emeletes ház 
volt az úgynevezett Juhos-ház, melyet feltehetően Juhos János épített 1596 
körül. Egy további épület a Komáromi-ház, mely a XVI-XVII. század forduló
ján már részben emeletes háznak készült, századokon át fennállott formáját 
1670-1690-es évek között nyerte el, amikor Komáromi György, Komáromi 
Csipkés György fia tulajdona volt (1913-ban bontották le, helyére emelték-a 
Pénzügy igazgatóság palotáját).14

Debrecen vázolt településképe teljes mértékben ellentmond kalmárai, mar
hakereskedő tőzsérei és iparosai vagyonosságának, annak a szívós élniakarás- 
nak, mellyel polgárai újra meg újra talpraálltak a sok sarcolás, fosztogatás és 
tűzvész után. Ha adataink nem lennének megbízhatóak, nem hinnénk el, hogy a 
döntő többségben nem időtálló, falusias házak, a poros-sáros utcák, a nyílt 
árkokban lefolyó szennyvíz, a trágyadombok ugyanazt a várost mutatják, mely 
fennmaradása és viszonylagos önállósága érdekében három hatalmat szolgálha
tott pénzzel és „mindenféle adómmal”. Azt a várost, mely kollégiumával,

12



nyomdájával a magyar művelődés egyik központja volt. IV. Henrik francia 
király követe, Bongart 1585-ben azt írta, hogy Debrecen óriási falu, bizonyára 
olyan nagy mint Prága. Rálamb svéd követ 1657-ben úgy látta, hogy a várost 
ugyan polgárok és kereskedők lakják, de alig van kőből épült ház, az utcákat és 
a piacteret sárpocsolya lepi el. A nagyszebeni A. Pinxner 1693-ban átutaztában 
ezt írta: „...óriási terjedelmű, de igen otrombán épült, alacsony házai majd a 
földbe süllyednek és a templom körül lévők kivételével mind náddal fedettek.”15 
-  Nem vették észre, hogy a sivár és számukra taszító külső hihetetlen helytállást, 
szorgalmas munkát, Európára tekintő műveltséget és önálló szellemiséget takar, 
hogy cívisei a földes házakban is polgárnak érezték magukat.
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