
Dr. Módy György: Középkori 
települések Debrecen történeti 
határán

Debrecen város határa az 1930-as evek 
végén 166.286 kat.hold volt. Ebből több 
mint 48.000 hold a város tulajdona, a 
többi a polgárságé. A helytörténeti kuta
tás — elsősorban Zoltai Lajos több évtize
des munkásságára gondolok — már régen 
tisztázta, hogy ez a hatalmas kiterjedésű 
határ (a történelmi Magyarországon Sza
badkáé mellett a legnagyobb volt) hosszű 
századok során alakult ki. Nagyjából ha
sonlóan és azonos okokra visszavezethe
tően több más alföldi nagy városéhoz. Az 
írott források és a régészeti feltárások bi
zonyították, hogy ezen a roppant nagy te
rületen a magyarság településrendjének 
első, 1230 körüli kiteljesedése idején 
számtalan település létezett. Kisebb-na
gyobb határú cs lélekszámű falu és úgy
nevezett prédium, földesúri házi gazda
ság. Voltak közöttük egyházas és a XI. 
század után is egy háza tlan települések. 
Többségük a tatárjárás során elpusztult, 
jónéhány nem is népesedett újra. Ugyan
akkor a XIII. század második felétől újabb 
települések születtek. Ezek egy része a 
népesség szaporodásával falukettőződés- 
sel jött létre, a korábbi falu nagy határá
nak megosztásával. Más részük tervszerű 
telepítéssel, a földcsúr akaratának kö
szönhette létezését. De ezek közül is 
többet későbbi sorsa újból elnéptelene
désre ítélt. Sokat tizedeltek meg az 1348- 
1360 között többször pusztító nagy járvá
nyok. Az utóbbi évtizedek kutatása — né
hány esetben egyenesen régészeti bizonyí
tékkal azt is tisztázta, hogy az 1350-es 
évektől az 1410. évekkel bezárólag szá
mos falu egy korai .urbanizálódás'-nak 
nevezhető folyamat során tűnt el. Első
sorban a szükebb határú és rosszabb 
talajú, kisebb lélekszámú településeket 
hagyta ott a jobbágyparasztság részben 
önként, részben a földcsúr kezdeménye 
zése nyomán. A XV. század végére újból

kiegyensúlyozottá és szilárddá váll a Deb
recen környéki településhálózat. A város 
maga fontos kereskedelmi ipari központ, 
ugyanakkor a Hunyadiak földesurasága 
alatt a korábbit Is meghaladó nagyságú 
uradalom igazgatását innen irányították. 
A legfejlődőképesebb falvakból jónéhány 
a mezővárosi szintre emelkedett. Ezután 
sújtotta jelentős pusztulás településein 
két a török hódoltság korának különbózó 
időszakaszaiban, elsősorban is a tizenöt
éves háború idején és 1660/61-ben.
A későbbiekben a debreceni határt na- 
gyobbitó falvak egy része még mint nép
tartó település került a Debreceni család 
uradalmába a XIII. század második felé 
ben cs a XJV. század első harmadában. 
Ezeket a korai birtokokat királyi ado
mánnyal kapták, de a későbbiekben 
vétellel vagy cserével kezükre jutott fal
vakra is többnyire utólag királyi meg
erősítő adomány leve let kértek. A terjesz
kedés első szakasza Debrecentől nyugatra 
történt. Ha éppen nem ősi birtokok vol
tak, akkor az első szerzemények közé 
tartozott LombfiJ későbbi néven Szent 
kereszttelke. Ondód, Hegyes és Balmaz 
már a Hortobágy folyó mellett. Az urada
lom megalapítója Ropholn bán nyerte el 
Macs falut. Debreceni Dózsa pedig Elep. 
Cica. Soma és Fegyvernek birtokokat 
1307-ben, illetve 1311-ben. Elcp Hegyes 
tői nyugatra, a többi három pedig Hegyes 
és Ondód felett északra helyezkedett el. A 
Hortobágyon Zöm  és Csecs 1297 óla 
tartozott az uradalomhoz, Máta pedig a 
Dózsa-fiak szerzeménye volt 1328 bán. 
Debrecentől délre Torna, későbbi nevén 
Boldogasszonyfalva (majd Boldogfalva) 
1299-ben lett a Debreceni család birtoka, 
északon pedig Mihúlylaka 1285-ben, 
Egyházasmacs későbbi nevén Szent- 
györgy 1322-ben. De terjeszkedett az 
uradalom keleti irányban — a későbbi 
erdőspuszták területén — már az 1370-cs 
években. így vették birtokba a feltehetően 
már akkor elnéptelenedő Soma. Szata 
falvakat és Likaháza, valamint Arokteleke

prédiumokat. Mindegyik a későbbi Nagy
csere területére esett.
Haláp falu részbirtokát ugyan már 1322- 
ben megszerezték a Debreceniek, de csak 
az 1360-as évek után tartozott egész bir
tokként az uradalomhoz, egészen 1552- 
ig. A falu határa a szomszédos Fancsiká 
val és DónJcé-val együtt véglegesen majd 
csak ezeknek a településeknek a XVI. 
század végi és XVII. századi pusztásodása 
után került a város polgárainak kezére, 
részben vétel, részben zálogolás révén. 
Nagyjából ezzel egyidóben szerezték meg 
a Hortobágyon Ohalol. A pusztabirtoko 
kát a földesúri családok kihalása után 
Debrecen a királyi kincstártól vette újból 
zálogba s majd csak 1854-ben kerültek 
jogilag is a debreceni polgárok tulajdoná
ba. A hatalmas kiterjedésű debreceni ha
tár igy alakult ki négy és fél évszázad 
során.
Az elnéptelenedett, elpusztult középkori 
falvak templomai kózül kilencnek a fal
maradványait sikerült feltárni: Balmaz
XIII. század első harmadában épült egye
nes szcntélyzáródású templomáét 1905- 
ben, a templom a XV. század első harma
dában már rom volt. Haláp XIII. század
ban (esetleg csak a tatárjárás után) épült 
egyenes szcntélyzáródású egyhazáét 
szintén 1905-ben, aXVII. század második 
felében már rom volt. Csecs XII-XIII. 
század fordulóján emelt fclkőrivcs 
szentélyzáródású kis templomáét 1909- 
bcn. Az egyháznak a XV. század első 
harmadában már emléke sem élt. Macs 
egyenes záródású szentéllyel — feltehető
en bővítés — épített templomának csak 
keleti felét sikerült 1912-ben megásatni. 
A templom a faluval együtt a XVI. század 
utolsó harmadában pusztult el. A XII. 
század első harmadában már állt Soma 
kis méretű félkörives szentélyzáródású 
egyháza, de a XIV. század végcrc a faluval 
együtt elpusztult. Az alapmaradványokat 
1924 ben tárták fel. Elep egyházát félkör- 
íves szentéllyel a XII. század végén épít
hettek. a tornyát (vagy' előcsarnokot) a
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kővetkező század közepén. A XV. század 
első harmadában a falu már pusztabir
tok. A templom fal maradványait 1934- 
ben ásatták meg. Egyházasmacs vagy 
Szentgyőrgy egyenes szentélyzáródású, a 
falusi templomok között nagyméretű 
egyháza okleveles adat szerint már az 
1230-as években állott, a XVI. század 
végén romosodott cl. 1981-ben sikerült az 
alapokat feltárni. Fancsika patkó alakú 
szentéllyel emelt kicsiny egyházát bizo
nyosan a XII. század elején építették. A 
templom a falu 1572-ben történt pusz
tulása után hamarosan elromosodott. 
1982-ben kutatták mega falmaradványo
kat. A részben a fancsikai határba már a
XIV. században beolvadt Újlak, más 
néven Szentjános település XII. század 
első évtizedében épült négykarélyos alap
rajzú kicsiny temploma a XIV. század 
közepére rom volt. 1983-ban csak nehány 
helyen találtunk összefüggő téglákat, de 
a döngölt agyag-alapozás mindenütt 
megtalálható volt.
A fent sorolt régészeti feltárások a temp
lomok méretéből, alaprajzából, a szentély 
záródásából cs a térarányból olyan követ
keztetések levonását tették lehetővé, 
melyek az építési időt pontosították. Ott 
pedig, ahol a templom körüli temetőből 
melléklctcs sírokat (pénz, ékszer, stb.) is 
feltártak, még pontosabb időmeghatáro
zást végezhetünk. Kitűnt, hogy a közép
kori templomok Debrecen környékén is 
sok esetben egy évszázaddal, vagy még 
többel korábban épültek, mint a telepü
lésre vonatkozó elsó okleveles adat. így 
bizonyos, hogy aXII-XIIl. században sűrű 
településhálózat volt a későbbi debreceni 
határ területén is.

Dr Módy György, történész, régész, a 
debreceni Déri Múzeum osztályvezetője, 
címzetes egyetemi docens [KJJTE).
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