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A XIV. század végétől a XVIII. század végéig Debrecen földesúrai, majd 
a városi communitás által megszerzett erdőbírtokok közül erdőspusztáknak ne
vezték a következőket: Csere, későbbi nevén Nagycsere / eredetileg délnyu
gati irányban nagyobb volt mint a múlt században/, Fancsika, Pác / a XVIII. 
század előtt nyugati irányban még nagyobb területű volt /, Haláp, Bánk és a 
törvényhatóságilag Szabolcs vármegyéhez tartozott külső erdőbirtok, Gut. 
Nagycsere kivételével történelmükben közös, hogy ezeken az erdőspusztákon a 
XVI. század derekán mindenütt, némelyiken még a XVII. században is, falvak 
állottak. Debrecen tartozékaivá csak a falvak elnéptelenedése, pusztulása u- 
tán váltak. Nagycserét megint nem számítva, megszerzésük története is közös.
A pusztabirtokokat a város kisebb részben örökös jogon megvásárolta, nagyobb 
részüket valamikori földesúraik leszármazottaitól, illetve a családok kiha
lása után a kirányi kincstártól zálogjogon bírta. Később azután örökvétel 
vagy zálogelévűlés révén Debrecen az erdőspuszták tulajdonjogát is megszerez
te. Az állandóan növekvő területű kaszálók és szántók részben 1818, részben 
1854 után pedig a polgárok birtokába kerültek.

A debreceni erdőspuszták és a hajdan azokon állott középkori falvak 
történetére vonatkozóan alapvető és részletes kutatásokat végzett Zoltai La
jos. Feltárt négy Árpád-kori templomot is - 19o5-ben Haláp faluét, 1913-ban 
Nagy- és Kisgutét, 1924-ben Nagycsere keleti részén Soma faluét. Utóbbi tele
pülés kivételével helytállóan rekonstruálta a falvak birtoklástörténetét is. 
Külön dolgozatban foglalta össze az erdőspuszták megszerzésének történetét. 
Későbbiekben Balogh István egészítette ki Zoltai eredményeit. Balogh feldol
gozta az erdőspuszták betelepülését, a tanyasi gazdálkodást, valamint a sa
játos vákáncsos erdőtelepítők életét. Régészeti-történeti eredményeik rész
beni kiigazítását és bővítését magam már 197o-ben elkezdtem, amikor a váro
si levéltár gazdaság kéziratos térképgyűjteményéből az erdőspusztákra vonat- 
kozóakat külön is tanulmányoztam. Rövid német illetve magyar nyelvű birtok
lás- és településtörténeti összefoglalást készítettem a Déri Múzeum Évkönyve 
iilletve a "Hajdú-Bihari kéziratos térképek" c. kötet számára a jelenlegi me
gyénk területén állott XIII-XVII. századi településekről. 1975-ben hitelesí
tő ásatást végeztem Nagyguton, melynek eredményeként jelentősen módosult a



templom szerkezetére illetve az egyház építésének korára vonatkozó korábbi 
álláspont. 1901-ben pedig a Felsőtiszai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság által
- a Diószegi úttól kissé északra, nagyjából Fancsika és Bánk történeti hatá
rán, a Panoráma út mellett - megépített bemutatóterem kiállításának történe
ti részéhez készítettem Zoltai, Balogh és jó magam kutatásaira támaszkodó 
illusztrációkkal gazdaságított ismertetőt "A debreceni erdőspuszták történe
te 1945-ig" címen.

A debreceni erdőspusztán állott középkori falvak közül Fancsika történe
te külön felkeltette érdeklődésemet. Részben a reá vonatkozó nagyszámú kéz
iratos térkép miatt, részben azért, mert a XVI. század hetvenes éveiben el
néptelenedett, majd elpusztult falu történetében mutatkozott a legtöbb bi
zonytalanság a korábbi irodalomban. Zoltai Lajos az 192o-as évekbeli többszö
ri terepbejárása nyomán sem adta meg egyértelműen a középkori falu belsőségé
nek, templomának és templomkörűli temetőjének helyét, Balogh István ugyancsak 
így. A falu pedig - a szomszédos Haláppal együtt - nem került be Jakó Zsig- 
mond a török pusztítás előtti Bihar megye településtörténetét, bírtoklástör- 
ténetét és demográfiai viszonyait feldolgozó 194o-ben megjelent alapvető 
munkájába. Ezért vállalkoztam arra, hogy Fancsika középkori történetével kü
lön dolgozatban foglalkozzam.

Elsőnek a rendelkezésre álló kartográfiai és okleveles forrásanyag alap
ján a falu határának kiterjedését kellett megállapítani. Kitűnt, hogy ez a 
XV. század első felében még valamivel kisebb volt, mint a XVII. századi for
rásokból és egy 175o körűi készült térképről megismert fancsikai erdőspusztá- 
é. Ugyanis Fancsika falu külső határába a XV. század második felében olvadt 
be végleg a tőle északra fekvő elpusztult falu Szentjános és egy prédiuin 
XI-XIII. századi magánföldesúri szolgákkal termelő mezőgazdasági "üzem" - 
Latóháza későbbi nevén Latótelek határának nagyobbik része. A fancsikai er
dőpuszta első ismert, 175o körűi készített térképe még ennek a két külön ne
vet viselő bírtokrésznek a teljes területét Fancsikához veszi. Viszont a má
sodik legrégebbi, 1773-ban készített térkép és ezt követően már a későbbiek, 
Szentjános északnyugati területét Nagycsere részeként ábrázolja és Latótelek- 
nek is csak a létai út melletti részét számolja Fancsikához. A falu XVI. szá
zadi határait szinte teljes bizonyossággal megrajzolhatjuk a fancsikai és 
banki erdospuszták 1744. julius 2o-21-én tartott határjárásáról szóló jelen
tés, valamint a szomszédos Bánk, Pác, Haláp és Nagycsere erdőspuszták XVIII. 
század végi térképei alapján.
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A táj, ahol a. kora Árpád-kori Fancsika falu megtelepedett, igen váltó 
zatos. Ligetes erdők, rétek, vízállásos laposok, vízfolyások, hegy-nek neve
zett dombok és alacsonyabb gerend-ek /hátak/ szerepelnek forrásainkban. A 
falu északnyugaton Szalóksámson-nal /a XV. század elején pusztásodott el/ és 
Debrecennel volt határos, amint ez Szalóksámson 1347. évi határjárását megö
rökítő oklevélből kitűnik. Délnyugaton Pác, délen Bánk és keleten Haláp fal
vak voltak Fancsika határosai. Zoltai és Balogh is helytállóan állapították 
meg, hogy a falu belsősége ott kellett legyen, ahol az 175o körűi készül' 
térkép a Fancsikai-telek elnevezésű részt ábrázolja. Már Zoltai világosan 
tudta, hogy a templomhely pedig azon a nagy homokdombon van, mely az 192o-as 
években Templomhegy néven Horváth József kaszálóbirtokán fekszik. De a falut 
ő és nyomán Balogh is a diószegi úttól északra lokalizálták. Valóban, az 
175o körűi készült térképen a Fancsikai telek az úttól északra van jelölve, 
de több későbbi térképen átnyúlik az úttól délre is. így Zoltai és Balogh jo
gosan írhatták, hogy a falu pusztúlás előtti belsősége a diószegi úttól 
északra iŝ  kiterjedt. Viszont a Templomhegy meghatározását téves útra vitték. 
A nagy homokdomb ugyanis az 192o-as években is az úttól délre esett, amint 
egy 191o-es években készült térképről - a művelési ágazat, a tulajdonosok ne
veit, a parcellaszámokat és tanyaszámokat is feltünteti - megállapíthattam. 
Ekkor itt volt Horváth József apjának Horváth Istvánnak két parcellaszámon 
nyilvántartott szántója és a 82. számú tanyája. A hatalmas homokdombtól nyu
gatra rét, legelő húzódik egy vízjárta mélyedés két partján, mely ma is jól 
felismerhető. Ezen a nagykiterjedésű homokdombon volt az Árpád-kori falu 
tamploma, temetője és belső tnlkei is itt helyezkedtek el. A népesség szapo
rodásával azután a falu áthúzódott arra a területre is, mely a korunkbeli di
ószegi úttól északra fekszik. A középkori falu szántóterülete nyílván a bel
sőséghez csatlakozott. A Fancsikai-teleknek mind a diószegi úttól északra,de 
különösen is délre eső területéről XI-XVI. századi edénytöredékeket gyűjtöt
tek be a Déri Múzeumba. Amikor pedig a debreceni Béke MGTSZ a Templomhelyen 
a múzeum többszöri tíltakozáia ellenére homokbányát nyitott, a domb keleti 
és déli szélén sok sírt tettek tönkre a markológépek. De miért is nem ásatta 
meg Zoltai a fancsikai templomhelyet?Feljegyzéseiből kitűnik, hogy a Templom
hegyen már az ő korában olyan mértékű beavatkozás történt / még gyümölcsös 
alá is rigolírozták egy részét/, hogy valószínűtlennek tartotta az eredményes 
kutatást.

Említett dolgozatomban tisztáztam, hogy Fancsií A első említése nem a 
Zoltai által ismert 1347. évi szalóksámsoni határj; ó oklevélben van,hanem
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1273-ban. Ekkor a közös eredetű Sártványvecse-Zovárd nemzetségből származó 
Bajoni család Poroszlai-agának nevezettek poroszlói /Heves megye/ nemzetsé
gi monostorának birtoka, dézsmája a váradi káptalant, illette. A nemzetségi 
monostor már a XIII. század elején állott, Fancsika idlu az egyik .legkorábbi 
tartozéka lehetett, de mindenképpen tatárjárás előtti. A falu neve szemely- 
névi eredetű, már a XII. században megtelepedett. A személynév első említése 
lo93-5/1134. évi oklevélben történik és a régi magyar Foncs-^ancs szemc31yriév 
származéka. 1299-ben Poroszló-i Jula fia István a révtartó Poroszló falut a 
monostorral együtt cserebírtokként átadta Rátold nembeli Domokos tárnokmes
ternek. Fancsika kikerül a monostor birtokai közül s bár az 1332-1337 közöt
ti pápai tizedjegyzékekben nem szerepel, bizonyos, hogy néptartó, egyházas 
hely, hiszen az emlitett 1347. évi szalóksámsoni határjárás falu-nak írja, 
ugyanúgy egy 1352. és egy 1363. évi adat, melyek Fancsika falut Bánk és*P. 
között fekvőnek mondják. A Sártványvecse nemzetség Poroszkai-ágából származó 
családok a XIV. század elején vagy mind kihaltak vagy máshová költöztek az 
ősi szállásbírtokról. Fancsika 132o után bizonyára a nemzetség Bajoni-Borsi 
ágából kiszakadt Bajoni család faluja, akik a század második felében és a 
XV. században hatalmas uradalmat építettek ki Békésben, Biharban és Szabolcs
ban. 1451-ben Bajoni István úgynevezett nova donatio-t, új adományt kapott 
Hunyadi Jánostól Fancsika birtok részére. A XV. század elején a falu másik 
birtokosa a Hontpázmány nemből származó Batthyán-i család, majd a magtalanul 
elhalt Batthyán-i Györgytől unokatestvére Sztári /Esztári/ Albert örökölte. 
A fancsikai részbírtok felét két szabolcsi birtokkal együtt 1455-ben Bajoni 
István elcserélte Szepesi László alkormányzó ohati, egyeki és bodacsi része
iért. 1456. április 21-én pedig a nádor szine előtt Sztári Alberttel kötött 
olyan egyességet, hogy magtalan haláluk esetén egyik a másiknak minden bir
tokát örökölje. A Sztári birtokok között találjuk Fancsika falu negyed ré
szét is. Az egyesség háttere elég átlátszó, hiszen Bajoni Istvánnak két élő 
fia volt, 1464 április 24-én az országbíró előtt Sztári Albert még életében 
átadta fancsikai részét Bajoni Istvánnak. A Szepesiek birtokában a falunak 
egy negyed része maradt. Az ő jobbágytelkeik közül néhány a XV. század végén, 
a XVI. század elején más birtokosok kezére is került. A falu későbbi törté
netét ezúttal nem szándékozom tárgyalni.

Fancsika megtelepedésére, a falu egyházát^ vonatkozóan viszont nagyje
lentőségű volt az az ásatás, melyet 1982. augusztus 9-31. között a Felsőti- 
szaki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Debreceni Parkerdészete példamutató ál
dozatkészséggel fedezett. Az úgynevezett Templomhefyen, mely a korábban
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említett homokbányászás durva beavatkozása előtt egy hatalmas, 8 méter magas 
és 3o méter átmérőjű homokdomb volt, a keleti részen hihetetlen szerencsével 
sikerült feltárnom a falu egyházának falmaradványait. A felszínen mutatkozó 
tégla és habarcstörmelék irányította az első Iá méter hosszú és 1,5 méter 
széles észak-déli irányú kutatószelvényünk kitűzését. Kiderült, hogy ide csak 
másodlagosan,földmunkákkal került a törmelékes felső réteg. Második ugyan
ilyen méretű szelvényünket 4,5 méterrel nyugat felé párhuzamosan, de északi 
irányban eltolva tűztük ki. Ennek a felső, északi felében került; elő a déli 
főfal és a szentély csatlakozása illetve a szentély roncsolt északi hajlásá- 
nak részlete. Ezután a II. kutatószelvény keleti oldalához csatlakoztattuk a 
8 méter hosszú és 3 méter széles III. szelvényt, melyben a szentély 5/6-ának 
maradványai előkerültek. A IV. szelvényben sikerűit fellelnünk a déli falat 
és a nyugati fal ahhoz csatlakozó kis szakaszát.

így annak ellenére, hogy az északi falnál a század első két évtizedében 
történt nagyarányú bolygatás miatt csak az alapárkot tudtuk megfigyelni s a 
nyugati fal 4/5-ének még alapozásmaradványa sem került elő, a kis templom a- 
laprajza hitelesen kiszerkeszthető. A hajó belső hossza 6,8 méter, szélessége 
5,3 méter, a patkósan félköríves záródású szentély szélessége 3,8 méter, hosz- 
szúsága 3 méter. Az alapot közvetlenül a homoktalaj teherbíró szintjére rak
ták 3o cm mélyen bodrogkeresztúri faragott kövekből. A felmenő falak is 7o 
cm magasan kőből voltak, rajtuk három sor téglát találtunk kötésben, a déli 
fal nyugati végénél 12 sort. Az alaprajz, a méretek és az alapozási technika 
ismeretében úgy vélem, hogy a kicsiny egyház a XII. század közepén már állott 
Ezt erősíti a templomkörűli temető déli részén, a II. szelvényünkben,egy már 
korábban feldúlt sírból előkerült S-végű hajkarika, és egy másik erősen boly
gatott sír földjében lelt III. Béla /1172-1196/ korai veretű rézpénze.

A fancsikai templom méretei és alaprajza nyomán bele illeszkedik abba 
az építési korszakba, a XII. század közepére, melyben a Zoltai által feltárt 
Kisgut, a Téglás-AngoIkert lelőhelyen megásott Szentlélek és a Majduhadház- 
Demeter nevű határrészen feltárt Szentdemeter falusi egyházait emelték. Te
hát vidékünk második templom-építési korszakába. Ezek az egyházak mind kis, 
vagy viszonylag kisméretű hajóval épültek és felköríves záródású, három eset 
ben patkó alakú szentéllyel. Tornyuk nem volt, Szentdemeter templomáét ké- 
sőbL pitési fázisban építették a hajóhoz. Mivel Fancsika 1573-ban már pusz
tabírtok s a debreceniek vették zslogba részenként, a templom is elromoso- 
dott és az 159o-es évekre teljesen elpusztulhatott. Tégláit és a vidékünkön 
ritkán előforduló falazó kőanyagát széthordták. XVII. századi írott forrása
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ink és XVIII. századi kéziratos térképeink már a templomra mól. som jelezték. 
Felmenő falai ekkor már csak csô '-oKban lehettek.

A régészeti kutatással egyidőben a Debreceni Parkerdészet terűletcscré- 
vel megszerezte a fancsikai Templomhegyet. A fellelt falmaradványok műemlé
ki bemutatásra alkalmas konzerválását illetve felfalazásának költségeit vál
lalta. A heljleállítást még 1982 őszén Takács Péter ny. építész-tanár terve 
és művezetése nyomán a Debreceni Műszaki Erdészet dolgozói kifogástalanul el
végezték. A régészeti kutatás és műemléki helyreállítás mecenatúrájával a 
Parkerdészet szép példáját adta az általa gondozott terület iránti minden 
vonatkozásban érzett felelősségnek.

A következő 1983 évben ugyancsak a Parkerdészet jelentős támogatásából 
sikerűit régészeti ásatást végezni Nagycserén,Augusztus 29. és szeptember 13. 
között Nagycsere legdélibb részén, a valamikori fancsikai erdőspuszta határ
szélén az úgynevezett Jankóhegyen folytattam kutatást. Nagycserén élő helynév 
volt századokon át a Szent János hegye. Az előzőekben hivatkozott 1632. évi 
forrás a fancsikai erdőspuszta északkeleti részén a Szent János laposa és 
Nagyrét a Szent János alatt határrész neveket tünteti fel. Szólottunk arról 
is, hogy a fancsikai erdőspuszta első, 175o körüli térképe Szentjános és 
Latótelek teljes területét Fancsikához vette, az 1773. évi térkép azonban 
csak ezeknek déli részeit, az északnyugati részeket Nagycseréhez csatoltan 
ábrázolja. Már Zoltai Lajos rámutatott, hogy az 192o-as években régen be- 
erdősűlt dombon téglatörmelékek vannak a tölgy és akácfák között, ami temp
lomhelyre utal. Fancsikai dolgozatom, majd a fancsikai kora Árpád-kori egyház 
maradványainak fellelése váltotta ki érdeklődésemet ez iránt a Szentjános ne
vű birtok iránt. Elsősorban is arra gondol1nm, hátha ugyanolyan szerencsések 
leszünk a templomhely kutatásánál mint Fancsikán.

Szentjános nevű pusztabirtok /praedium/ a debreceni uradalom tartozékai 
között először 1411-ben szerepel, amikor Zsigmond király a várost és minden 
tartozékát Lazarevics István rác despotának adományozta, akitől Brankovics 
György örökölte. Amikor a király - akire a debreceni uradalom a Debreceni 
család kihalása után szállt- 14o6 nyarán a nádort és az uradalmi tiszteket 
utasította, hogy tilalommal és zálogolással ne háborgassák a városlakókat a 
"régtől Debrecenhez tartozó usualis földek" használatában, Somát és Latótele- 
ket a sorolt pusztabirtokok között találjuk, de Szentjánost nem. Úgy vélem, 
hogy Latótelek és Szentjános ekkorra összeolvadt, s hol egyik, hol másik ne
vét használták.
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Zoltai Lajos ezt a kései adatban előjövő pusztabirtokot helytállóan azo
nosította a Szalóksámson már többször idézett 1347. évi határjárásában Sza
lóksámson, Fancsika és Haláp között jelzett Újlak nevű faluval, mely ekkor 
még néptartó település volt. Nyilvánvalóan a XIV. század végén néptelenedett 
el. Itt jegyezzük meg, hogy a Debreceni család és majd adományából a városla
kók az 137o-es évek és 14oo között a későbbi erdőspusztákon is szereztek bir
tokot, így az elnéptelenedett Soma /Nagycsere keleti részén feküdt/, Szata 
Nagycsere középső és nyugati részén/ határát. Ekkor került Debrecenhez Lató- 
háza-Latótelek és Szentjános egy része is. Újlak falunév a néptelenné válás 
korábban váltódott át Szentjános-ra, nyílván azért mert Újlak Árpád-kori 
templomának védőszentje Szent János volt. Ilyen névváltozásra számos analó
giánk van. A XV. század elején Szentjános másik - déli részének - birtokosai 
a szomszédos Fancsika földesúrai, a Bajoniak voltak. A Fancsika történeténél 
már tárgyalt 1451. évi nova donatio-ban Bajoni István Szentjános részeire is 
adományt kapott. De a Bajoniak a XIV-XV. század fordulóján Szentjánoson igyan- 
úgy osztoztak a Hontpázmány nembeli Sztáriakkal mint Fancsikán és Latóteleken, 
mert az ugyancsak előzőekben tárgyalt 1456 tavaszi, Bajoni István és Sztári 
Albert közötti kölcsönös örökösödési szerződésben mindhárom birtok negyed ré
sze mint Sztári Albert tulajdona volt sorolva, és 1464-ben mindhárom részbir
tok a Bajoniaké lett. Ettől kezdve Szentjános és Latótelek déli része Fancsi- 
kába olvadt be, északnyugati része pedig az azt már régen használó debreceni
eké.

Újlak falu megtelepedése a XI. században meg kellett történjen. Erre el
sősorban neve utal. A -lak, -laka végződésű helyneveink ugyanis a magánbir
tok központjait, udvarhelyeit jelölték, mint Györffy György bizonyította. A 
lak szavunk a XI-XII. századi okleveles gyakorlatban használt predium-nak, az
uradalmi gazdaságnak,a megfelelője vmagyarul. Csak az,.Árpád-kori Bihar, várme-I C JZ- ib a u-o.̂7. o i> r b x n ii n.X.Ő^>
gyében még öt UjlaI<7"Ttét\TOlepulesvolt. A mi"~kutatotT tálunk első okleveles
említésekor 1219-ben éppen az újlaki pap emel vádat egy pályi jobbágy ellen, 
tehát korán egyházas település lett. Feltehetően már akkor is- mint majd 
131o-ben - a Gutkeled nemzetségből származó családok birtoka. Ez évben enge
dik át a falut Gutkelednembeli Bereck és társai Mihály ispánnak és rokonsá
gának. Utóbbiak a nemzetségből sarjadt Zeleméri család ősei.

1983. augusztus utolsó napjaiban kezdett ásatásunk meglepő eredményt 
hozott. Az akácosokkal benőtt nagy homokdombon a legtöbb téglatörmeléket mu
tató helyen ásott első kutatási szelvényünkben a harmadik ásónyomban erősen 
törmelékes réteg alatt egy 7-8 táglasoros kidőlt faltestet, közvetlenül et-
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tői délre fekete döngölt agyagalapozást találtunk, mely ívesen fordult dél
nyugati irányba. Ez a megfigyelés zavaró volt, hiszen így egy észak-déli tá
jolású templom északi félköríves szentélyét lehetett volna feltételezni. Ez 
semmiképpen nem illik a keret-nyugati tájolású Árpád-kori falusi templomok
hoz. További szelvényeink, melyeket az első szelvénytől nyugatra, délnyugat
ra majd keletre húztunk, feloldották kétségeinket. Ezekben ugyanis előkerült 
a nyugati karéj, majd az északi diadalív, rajta eredeti helyzetben téglákkal 
és a keleti lapos ivű szentély. Kibontakozott egy négykaréjós kicsiny templo- 
mocska tömör fekete döngölt agyagalapozása, mely átlagosan 9o cm mély volt, 
de helyenként az 1 métert is meghaladta. Az alapozás szélessége mindenütt 1 
méteres, az északi és déli karéjoknak a nyugati karéjhoz való csatlakozásánál 
pedig 1,5 méter. A kis templom nyugati-keleti belső hosszúsága, 8,4 méter,eb
ből a szentély - a keleti karéj belső mélysége csak 2,5 méter. Az észak-déli 
belső hosszúság 7,6 méter. Az agyagalapozás az északi és déli karéjnál sza
bálytalan: az északinak a mélysége 2,5 méter, a délié csak 1,7 méter. A fel-ilelt téglák mérete: 28 x 15 x 4,5-5 cm. Kutatásunk igazolta, hogy Újlak való
ban korai telepűlésű egyházas falu volt. A négykaréjos templomok a körtemplo-

i  • i mokkái együtt a legkorábbi építkezési korszakba sorolhatók. Újlak kicsiny
temploma alapozásmaradványainak feltárásával területünkön az első ilyen alap
rajzú egyházat sikerült megtalálni, melyet a XII. század első felében arelhet- 
tek. Hövid ismertetésem a templomalapozás feltárásáról csak előzetes közlés
nek tekinthető, a teljesebb értékelés további kutatást igényel.

Mivel a Szentjános hegyen csak összefüggő agyagalapozást találtunk,fel
falazással végzett rekonstrukciós bemutatás szakmai szempontból kizárt volt. 
De hogy mint történeti emlékhelyet a jövő számára is megőrizzünk Újlak egyhá
zának helyét, a döngölt agyagalapozásra földsáncot emeltünk. így az alaprajz 
jól felismerhető. Végezetül őszinte köszönetét mondok a Felsőtiszai Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság és a Debreceni Parkerdészet minden munkatársának, akik 
messzemenő anyagi és erkölcsi támogatással biztosították a fancsikai és nagy
cserei kutató munka sikerességét. Ezek eredményeként a debreceni Erdőspusztán 
valamikor élt Árpád-kori falvakról ujabb fontos tudományos információkat kap
tunk.
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IRODALOMJEGYZÉK

1. Az erdőspuszták és az ottani középkori falvak történetéhez.
Zoltai Lajos: Települések, egyházas és egyházatlan falvak Debrecen város 
inai határa és külső birtokai területén a Xl-XV-i században.
/Debrecen, 1925/

Zoltai Lajos: Ismeretlen részletek Debrecen múltjából. 2. rész Debrecen 
határának kialakulása és birtokainak megszerzése. /Debrecen, 1936/
Balogh István: A debreceni erdőspuszták betelepülése = Debreceni Szemle 
1936. évf.
Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt /Budapest, 194o/
Balogh István: Adatok az Alföld középkori régészetéhez = Archaeológiai 
Értesítő. 1953. évf. 2. szám. 141-15o.
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. A-Cs. 
/Budapest, 1963/
Módy György: Hajdu-Bihar megye településtörténeti vázlata a tatárjárás
tól a hódoltság megszűnéséig = Hajdú-Bihari kéziratos térképek. /Szerk. 
Komoróczy György, Debrecen, 1972/ 171-19o.
Módy György: A debreceni erdőspuszták története 1945-ig /Debrecen, 1981/, 
valamint a fenti munkába sorolt irodalom.

2. Fancsika és Szentjános történetéhez:
Módy György: Fancsika. egy XVI. század végén elpusztult északbihari falu = 
A Bihari Múzeum Évkönyve III. /Szerk. Héthy Zoltán, Berettyóújfalu, 1982/ 
Módy György: Bajom és a Bajoni család uradalma a középkorban /kézirat/

3. A -lak végződésű helynevek, a prédiumok és a korai falusi templomépíté
szet kérdéseihez:
Szabó István: A prédium. Vizsgálódások a korai magyar gazdaság és telepű- 
léstörténelem körében I-II. = Agrártörténeti Szemle 1963. évf. 1-2. sz. 
Györffy György: István király és műve /Budapest, 1977/ 262-264.
Módy György: Debrecen Árpád-kori és középkori régészeti kutatottsága = 
Debreceni Szemle. V. évf. /1985/ 1. sz.
Módy György: Árpád-kori falusi templomépítészet Hajdii-Biharban /kézirat/


