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Debrecen első ismert részletes várostérképét – amelyen már nem csak az utcák, és az azok
által körülzárt tömbök, hanem az egyes telkek és épületek is láthatók – hosszú idő óta egyes
források 1771-re, míg mások 1772-re keltezik, és nagy általánosságban feltételezhető készítőjeként Kováts Györgyöt nevezik meg. 1

1. kép

Az András templom és környéke. Részlet a DvT. 34-es jelzetű XVIII. századi térképről 2

1

Lásd bővebben az 1771-es keltezés tükrében: ZOLTAI LAJOS 1925: 19., 26., 33., SÁPI LAJOS 1972: 9-12., 3435., 116-120., SÁPI LAJOS 1981: 70., 74-75., 78., BORSY ZOLTÁN 1984: 25., MÓDY GYÖRGY 1984: 101., 103.,
616., valamint az 1772-es datálás fényében: KOMORÓCZI GYÖRGY 1972: 26., 204., 208., 220., GAZDAG ISTVÁN
1982: 121.
2
MNL. HBML. DVT. 34. részlet. Megjegyzés: Saját szerkesztés
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Ha azonban alaposabban szemügyre veszzük a szóban forgó atlaszt, láthatjuk, hogy sem évszámmal sem szignatúrával nem látták el. Joggal merülhet fel tehát bennünk a kérdés: a cívisváros mely korból származó lenyomatát őrizte meg ez a térkép, amely a helytörténeti kutatás
számára megkerülhetetlen?

1. Történeti áttekintés
Meglepő, de nem újkeletű feltételezés az, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár állományában
őrzött DvT. 34-es jelzettel ellátott mű 1771. körüli keltezésű, kutatásaink során ugyanis előkerült egy Liszkay Sámuel által jegyzett 1827-es résztérkép is, amely egyértelműen, két helyen
is 1771-re datálja az egykori felmérést.

2. kép

A Hatvan utca és Pap tava környékén elterülő telkek rajzai időrendi változásban. Liszkay Sámuel

már 1827-ben is egyértelműen 1771-re helyezi a korábbi, általa is felhasznált részletes várostérkép felmérésének idejét 3

3

LISZKAY SÁMUEL 1827. MNL. HBML. DVT. 1073. Megjegyzés: Saját szerkesztés
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Nem véletlen tehát, hogy hosszú időn át ez a dátum forgott közszájon, többek között
talán azért, mert éppen ezidőtájra, 1772-re tehető a város lakosságának átfogó összeírása is. 4
Ezek alapján pedig az utókor egyértelműen ehhez kötötte az atlasz létrejöttét, mindattól függetlenül, hogy azt nem látták el sem dátummal sem pedig aláírással.
Tény, és nem is vitatjuk, hogy a szóbanforgó lajstromhoz felhasználhatták a térképet,
alapvető feltevésünk azonban az, hogy egy ilyen méretű átfogó felmérést a XVIII. században
véghezvinni, majd papírra is vetni nem lehetett rövid időintervallumú feladat. Mindazonáltal
éppen ezért az is igaz, hogy egy részletes térkép az adott korban mire elkészült, már nem volt
teljesen egzaktnak tekinthető, hiszen amíg feldolgozták a felmérés adatait és megrajzolták az
atlaszt nem állt meg az élet, elpusztultak házak, és minden bizonnyal újak is épültek… egyébiránt nincs ez másképpen napjaink térinformatikai rendszereivel sem, tudásunk tehát mindenkor csakis hozzávetőleges lehet...

2. A térkép keletkezésének időintervallumához
Amennyiben összevetjük a város 1750-es, illetve 1752-es térképét – mindkét esetben Kováts
György alkotásáról van szó – látható, hogy egymáshoz viszonyítva nincs jelentős változás. A
település belső magjának mai Honvéd, Mester és Csemete utca környéki szakasza, annak is a
város árkához közelebb fekvő tömbje ekkortájt még nem épült be teljesen, míg a DvT. 34-es
jelzetű térképen már bővebb, a maihoz hasonló beépítés látható! 5 Mindez azt bizonyítja tehát,
hogy a vizsgált rajz mindenképpen csak és kizárólag 1752. után keletkezhetett, ez azonban
még nem tisztázza teljesen a keletkezés 1771. előtti voltát.
Éppen ezért más irányból is megközelítettük a kérdéskört, és lajstromoztuk a DvT. 34-es
jelzetű térkép valamennyi számozott portáját, amit összevetettünk a már említett és pontosan
keltezett 1772-es átfogó népösszeírással, amely szerencsénkre szintén végigköveti a porták
számozását és ez a hiánytalan irat pontosan kitér a város mind a hat kerületére, azokon belül
pedig mind az öt tizedre, amelyekre egykor a városmagot felosztották. Sőt! Az irat listázza

4

MNL. HBML. IV. A. 1011/. v. 2.
KOVÁTS GYÖRGY 1750. MNL. HBML. DvT. 2., valamint KOVÁTS GYÖRGY 1752. ORSZÁGOS SZÉCHENYI
KÖNYVTÁR NÖVEDÉKNAPLÓ. 1954. B 2864. sz. M?P. 65.
5
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3-5. kép Az 1750-es (balra fent) és az 1752-es (jobbra fent) atlaszokon még nincs beépítve a mai Honvéd utca
egykori árokhoz közelebb eső szakasza, míg a DvT. 34-es jelzetű térképen már ott sorakoznak a porták 6
6

KOVÁTS GYÖRGY 1750. MNL. HBML. DvT. 2., KOVÁTS GYÖRGY 1752. ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR
NÖVEDÉKNAPLÓ. 1954. B 2864. sz. M?P. 65., valamint MNL. HBML. DvT. 34. részlet. Megjegyzés: Saját szerkesztés
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az úgynevezett taksás, vagy más néven „hóstáti” városárkon kívül fekvő, újabb, ekkortájt
amolyan megtűrt portáknak tekinthető házhelyeket is, amelyeknek az 1752-es térképen még
híre hamva sincs! Vessük most össze a népösszeírási adatokat a térkép portáinak számával!

Piacz utca kerülete
összeírásban: 438. →
-------------------------térképen:
421.
Czegléd utca kerülete
összeírásban: 473. →
-------------------------térképen:
444.
Sz. Anna utca kerülete
összeírásban: 473. →
-------------------------térképen:
447.
Hatvan utca kerülete
összeírásban: 522. →
-------------------------térképen:
489.
Csapó utca kerülete
összeírásban: 468. →
-------------------------térképen:
448.
Péterfia utca kerülete
összeírásban: 463. →
-------------------------térképen:
446.
összeírásban: 2837.
DVT 34-en: 2695.

I.
II.
III.
IV.
V.
Hóstát
I.
II.
III.
IV.
V.
Hóstát
I.
II.
III.
IV.
V.
Hóstát
I.
II.
III.
IV.
V.
Hóstát
I.
II.
III.
IV.
V.
Hóstát
I.
II.
III.
IV.
V.
Hóstát

Tized

Porták számozása
1-89.
90-177.
178-246.
247-325.
326-428.
1-8. 1, 2.
1-101.
102-192.
193-283.
284-384.
385-461.
1-12.
1-85.
86-190.
191-292.
293-365.
366-458.
1-8., 1-3., 1-4.
1-96.
97-223.
224-312.
313-393.
394-505.
1-15., 1-2.
1-67.
68-177.
178-267.
268-351.
352-456.
1-7., 1-5.
1-91.
92-164.
165-268.
269-363.
364-459.
1-4.
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Porták darabszáma
89.
88.
69.
79.
103.
8 + 2.
101.
91.
91.
101.
77.
12.
85.
105.
102.
73.
93.
15.
96.
127.
89.
81.
112.
17.
67.
110.
90.
84.
105.
12.
91.
73.
104.
95.
96.
4.
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Piacz kerületében:

Térképen:

421 számozott porta a sövényen belül

Összeírásban: 428 számozott porta a sövényen belül
--------------------------Különbség:

7 számozott porta a sövényen belül

…………………………………………...
+ Taksás telkek: 1-8-ig
1-2-ig
--------------------------10 számozott taksás porta a sövényen kívül

Czegléd kerületében:

Térképen:

444 számozott porta a sövényen belül

Összeírásban: 461 számozott porta a sövényen belül
--------------------------Különbség:

17 számozott porta

…………………………………………...
+ Taksás telkek: 1-12-ig
--------------------------12 számozott taksás porta a sövényen kívül

Szent Anna kerületében:

Térképen:

447 számozott porta a sövényen belül

Összeírásban: 458 számozott porta a sövényen belül
--------------------------Különbség:

11 számozott porta

…………………………………………...
+ Taksás telkek 1-8-ig
1-3-ig
1-4-ig
--------------------------15 számozott taksás porta a sövényen kívül
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Hatvan kerületében:

Térképen:

489 számozott porta a sövényen belül

Összeírásban: 505 számozott porta a sövényen belül
--------------------------Különbség:

16 számozott porta a sövényen belül

…………………………………………...
Taksás telkek: 1-15-ig
1-2-ig
--------------------------17 számozott taksás porta a sövényen kívül

Csapó kerületében:

Térképen:

448 számozott porta a sövényen belül

Összeírásban: 456 számozott porta a sövényen belül
--------------------------Különbség:

8 számozott porta a sövényen belül

…………………………………………...
Taksás telkek: 1-7-ig
1-5-ig
--------------------------12 számozott taksás porta a sövényen kívül

Péterfia kerületében:

Térképen:

446 számozott porta a sövényen belül

Összeírásban: 459 számozott porta a sövényen belül
--------------------------Különbség:

13 számozott porta a sövényen belül

…………………………………………...
Taksás telkek: 1-4-ig
--------------------------4 számozott taksás porta a sövényen kívül
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Összesítve:
Az összeírásban a sövényen belül:

2767 számozott porta szerepel

A térképen a sövényen belül:

2695 számozott porta szerepel

---------------------------Különbség a sövényen belül:

72 számozott porta

Plusz:
Az összeírásban további 70 számon tartott Taksás házhely szerepel!
Az összeírásban tehát: 2837 számon tartott portát vettek lajstromba a hóstáttal együtt
A térképen pedig:

2695 számozott portát tüntettek fel 7

---------------------------A különbség:

142 porta!!!

Amennyiben tehát összevetjük az ábrázolt számmal ellátott épületeket az 1772-es népszámlálás ingatlanokra vonatkozó adataival, láthatjuk, hogy 72 számozott ház úgyszólván „hiányzik” a térképen a város belterületéről, nem beszélve arról az 1772-ben 70 darab úgyszintén
számba vett árkon kívüli taksás portáról, aminek szintúgy nyoma sincs!
Tény, hogy az atlaszon halványan ugyan, de már jelöltek egy-egy, a város árkán kívül
fekvő mérnökileg szabályosan megszerkesztett utcavonalat és kimért telket a település nyugati
oldalán, sőt a mai Kar utcán még egy házat is feltüntettek a szóban forgó DvT. 34-es jelzetű
térképen, de ez messze nem 70 darab kültelkes porta! Több az annál, hogy egyértelműen egyelőre az sem bizonyítható, miszerint a város árkán kívüli vonalakat a dokumentum keletkezésének idején, vagy később skiccelték-e fel?!
Tény, ami tény: házak és porták… Hozzávetőlegesen, értelmezési kerettől függően mintegy 141-142 darab épület az ami a térképről hiányzik! Ahogy azt már említettük természetesen
nem zárható ki egyértelműen az, hogy idővel az 1772-re keltezhető összeíráshoz rendelték a
7

Megjegyzés: Az úgynevezett közönséges, avagy közösségi épületeket – úgymint: csapszékek, városháza,
egyházi épületek stb. – akkoriban nem számozták, így azokat lsem a akossági összeírásban sem pedig a térképen
nem vettük számba, így azok a kapott adatsort nem torzítják
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6. kép A DvT. 34-es jelzetű térképen a Mester utcai kapun kívül láthatóak az egyenesre tervezett utcavonalak, néhány egyforma méretűre szabdalt porta (bordó színnel jelölve), illetve már egy „hóstáti” házat is ábrázoltak! (kék színnel jelölve) 8

rajzot, de maga a népszámlálás nyilvánvalóan gyorsabban kellett, hogy végbe menjen, mint
egy komplett város teljes felmérése és megszerkesztése! Mindezek alapján tehát a kérdéses
részletes atlaszunk bizonyosan 1752 után, de még 1772 előtt keletkezhetett, így tehát valószínűsíthetően az 1750-es évek második felének, vagy ami még valószínűbb az 1760-as éveknek
a lenyomatát őrizte meg és így az akkori állapotokat kell, hogy visszatükrözze.

8

MNL. HBML. DvT. 34. részlet. Megjegyzés: Saját szerkesztés
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7. kép Úgynevezett hattyúszárnyív oromzatos taksás ház, amely nagy valószínűséggel a legrégebbi ilyen
jellegű épületünk. Valamikor 1752-1783. között valósulhatot meg. Megjegyzés: Lásd az előző képen kék
színnel jelölve 9

9

Megjegyzés: Az I. Katonai Felmérés Debrecen térségében 1783-ban már kiterjedt taksás telkeket mutat, így a
szóban forgó ház feltehetően inkább a megadott időszak első felére, tehát az 1760-1770-es évekre keltezhető! Az
I. Katonai Felmérés tekintetében lásd még: KOVÁCS ANIKÓ 2002. illetve http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szak
dolg/kovacs-aniko/dolg.htm valamint http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/kovacs-aniko/04-1-28800.jpg
Az oldalak utolsó megtekintése: 2019. XI. 18. A kép forrása: https://www.google.hu/maps/@47.535029,21.6144
381,3a,75y,130.34h,91.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sapysjJN_jHyIraMB2dQLrA!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com
%2Fcbk%3Fpanoid%3DapysjJN_jHyIraMB2dQLrA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactil
e.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D217.25084%26pitch%3D0%26thumbfov%3D
100!7i13312!8i6656 A letöltés ideje: 2019. XI. 18.
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3. Az atlasz rajzolójának kilétéről
Ahogy azt már említettük nagy általánosságban Kováts Györgyöt szokták megnevezni a vizsgált térkép feltételezhető alkotójaként. Nem vitatjuk, részt vállalhatott ő maga is ebben az
óriási feladatban, azonban a kutatás tárgyát képező 1760-as évek körüli időket ábrázoló mű
végeredményben a legnagyobb valószínűséggel mégsem az ő keze nyomát őrzi, ezen teória bizonyításához pedig szintúgy, a valóban Kováts György által szignózott 1750-es, 1752-es illetve
az anonimitás homályába burkolózó DvT. 34-es jelzetű atlaszok voltak segítségünkre, csak
éppen grafológiai szempontból vetettük össze azokat.
Míg az 1750-es és az 1752-es datálású térképek írásképe egyezést mutat, addig a DvT.
34-es jelzetű 1750-1760-as évekre keltezhető atlaszon az előbbiektől eltérő betűmintákat láthatunk. A példának hozott Mester utca folyóírásának esetében mindez talán az M, s, r, míg az
ajtó szócska esetében a j betűknél a legszembetűnőbb, a nyomtatott írás eltérése pedig önmagáért beszél. A grafológiai összevetés alapján tehát – bár továbbra sem tudjuk megnevezni a
kutatás tárgyát képező névtelen mű alkotóját – Kováts György szerzősségét el kell, hogy vessük ezesetben.

8-10. kép Míg az 1750-es (balra fent) és az 1752-es (jobbra fent) atlaszok írásképe egyezést mutat, addig a
DvT. 34-es jelzetű térképen az előzőektől eltérő betűmintákat láthatunk. A folyóírás esetében mindez talán
az M, s, r, és j betűknél érhető tetten a legszembetűnőbben, míg a nyomtatott írás önmagáért beszél 10

10

KOVÁTS GYÖRGY 1750. MNL. HBML. DvT. 2., KOVÁTS GYÖRGY 1752. ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR
NÖVEDÉKNAPLÓ. 1954. B 2864. sz. M?P. 65., valamint MNL. HBML. DvT. 34. részlet.
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4. A térkép újradatálásának tudományos hozadéka
Minden egyes óvárosi ingatlan esetében, amelyet eddigi munkánk során bejártunk, 11 felhasználtuk a szóban forgó kutatott térképet, így nagyjából meg tudjuk mondani, hogy egy-egy ház,
épületrész, vagy fennmaradt fragmentum az 1750-1760-as évek előtt, vagy után keletkezett-e,
mindehhez azonban a helyszíni szemle elengedhetetlen, hiszen 250-300 év alatt a város legrégebbi, legillékonyabb építészeti emlékeiből sok elpusztult, mindazonáltal igen sok közülük
rejtőzve mind a mai napig megbújik otthonainkban!
Eddigi tapasztalataink alapján nem egyszer előfordult, hogy a régebbi, zömében rurális
jellegű fésűfogas telekelrendezésű épületrészeket sok esetben még az 1800-as évek végén,
1900-as évek elején is befoglalták az újabb kivitelű, zártsorúságra törekvő városias karakterű
ingatlanok sorába. A DvT. 34-es jelzetű térkép tehát kiváló kiindulópont, a „terepbejárás”
azonban az archaikus épületek és épületrészek egzakt beazonosításához elengedhetetlen!
Feltáró vizsgálatainkat mindezidáig amolyan ráérzésre, szúrópróba szerűen, eddigi tapasztalataink tükrében végezhettük csak el, mostanra azonban Balogh Lászlóval közösen
munkálkodva elkészülhetett a kutatott XVIII. századi részletes atlasz és a mai szabályozási
térkép összevetése! Ehhez a két szelvényen hozzávetőlegesen mintegy 50 olyan „tanúpontot”
kellett keresni, amelyek mind a mai napig ugyanazt az állapotot tükrözik, és megfeleltethetők
egymásnak! Az utak és közök szabályozása, szélesítése miatt a porták utcafrontjai viszont
nem jöhettek szóba, így a napjainkra megmaradt felismerhető és összeegyeztethető tömbök belső telekvégeinek találkozását kellett alaposabban végigpásztázni

12

és listázni, amelyek alap-

ján egy számítógépes program segítségével Balogh Lászlónak sikerült is a két térképet nagyjából egymásra vetítenie! 13
Ennek a kutatómunkának és kivitelezésének következtében Debrecen belvárosáról
napjainkra tehát rendelkezésre áll egy olyan áttekinthető, egymásra vetített szelvényegyüttes,
amely megkönnyíti az 1760-as évek előtti időkre keltezhető archaikus házak, illetve befoglalt
esetleges épületrészek és fragmentumok alapkutatását továbbá beazonosításuknak az első fá11

Megjegyzés: A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszékének hallgatóival tantárgyi keretek
között Dr. Horváth Péter vezetésével 2016-2017. között kezdtük meg Debrecen archaikus épületeinek felmérését, amelyet 2017-től fogva Harangi Attilla építészmérnökkel folytatunk mind a mai napig
12
Megjegyzés: Egy a Papp József helytörténeti kutatóval 2015. körül folytatott közös szakmai beszélgetés
során vetődhetett talán elősször fel, hogy az óváros régi portáinak belső telekvégei érintetlenebb formában vészelhették át az idők változásait
13
BALOGH LÁSZLÓ – DR. HORVÁTH PÉTER 2019.
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zisát, amelyet azonban – ahogy már említettünk –, maga a terepbejárás és a helyszíni vizsgálat
vihet tovább! Lássuk most például a Batthyány utca 24. számú ingatlan esetét! A ház az 1974ben elhelyezett emléktábla alapján valamikor a XIX. század első felében valósulhatott meg,
erről tanúskodik továbbá Debrecen 1987-es műemléki katasztere is. 14
Az összehangolt XVIII. századi részletes atlasz és napjaink szabályozási térképének
összevetése viszont arról tanúskodik, hogy az épület az 1750-1760-as évek előtti időkben már
állt! Sőt maga a helyszíni szemle is alátámasztotta ezen feltételezéseinket, elég talán, ha csak
az archaikus fésűfogas telekelrendezésű „basacívisház” belső tereinek gyönyörű boltozatai a
szemünk elé tárulnak! És megannyi debreceni épület várja még, hogy felfedezzük korát és a
benne rejtőzködő építészeti, helytörténeti és kulturális értékeket!

11. kép A Batthyány utca 24. szám 1974-ben elhelyezett emléktáblája arról tanúskodik, hogy az épület a
XIX. század elején valósult meg 15

14
15

GELLÉR FERENC 1987: 77.
DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZ IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR

– 105 –

DR. HORVÁTH PÉTER

12. kép A Batthyány utca 24. szám főépülete egy az egyben megfeleltethető az 1750-1760-as évek körüli
időkre keltezhető térkép felvételi rajzával. Az épület az 1760-as évek előtt már állt! 16
16

BALOGH LÁSZLÓ – DR. HORVÁTH PÉTER 2019. Megjegyzés: Nincs ez másképp a szomszédos épületek esetében sem, ahol bizonyos archaikus részeket szintén befoglaltak a később bővített házak sorába
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5. Kitekintés
Debrecen nem bővelkedik kronológiailag egzaktabb módon beazonosított archaikus épületek
sorával. Legrégebbi ingatlanként a Széchenyi utca 6. szám alatt található egykori régi postát,
az úgynevezett Diószegi házat szokták emlegetni, amelyet a szájhagyomány az 1690-es évekre keltez, ennél azonban talán valamivel régebbi eredetű lehet a Piac utca 29. számú épület
utcára merőlegesen álló szárnyának pince és földszinti szakasza, amelyet feltehetően valamikor a XVIII. század folyamán zártsorú beépítéssel majd emeletráépítéssel bővítettek. 17
A DvT 34-es jelzetű térkép datálásának pontosításával napjainkra azonban már számos
belvárosi épületről feltételezhető, hogy részben vagy egészében, de az 1750-1760-as években
már állt! Egyelőre még csak a hatalmas munka kezdetén vagyunk, viszont kutatásaink során
máris fény derült két olyan ingatlanra, amelyek levéltári források alapján is jól dokumentáltak, és így ennek köszönhetően viszonylag pontosan keltezhetők! Nem is akármilyen épületekről van szó, hiszen történetük van!
A Morgó csapszék – korábban a Maróthi György utcát csak Morgó utcaként emlegették a cívisek –, 1728-ban kezdte meg működését, egy teljesen új házban, amelyben azonban
még 1731-ben is folytak a munkálatok, a Novella csapszék pedig 1733-ban nyitotta meg kapuit, ez az ingatlan korábban azonban lakóház lehetett, ugyanis a borbírói számadásokban
szereplő egyik feljegyzés arról tanúskodik, hogy Debreczeni István házát éppen csapszéknek
vették meg.
A szóban forgó épület régebbi voltát egyébiránt az is erősíti, hogy 1732-1733. körül
pincéjét megtoldották, tehát az ingatlan jobbára már korábban is létezett, így igen valószínű,
hogy maga a Novella csapszék épülete az 1600-as években már állt. 18 Mindennek következtében az egyik, hanem a legrégebbi ma is meglévő cívisházaink közé sorolható az 1690-es
évekre datált Széchenyi utca 6. számú főbírói épület, az úgynevezett Diószegi ház mellett!!!
17

Megjegyzés: A Régi Posta tekintetében lásd még: S. SZABÓ JÓZSEF 1913: 54., ZOLTAI LAJOS 1934., ZOLTAI
LAJOS 1936: 77., SÁPI LAJOS 1972: 67., SÁPI LAJOS 1981: 80-82., GELLÉR FERENC 1987: 33., 42. Megjegyzés: A
Piac utca 29. számú ingatlan már az 1760-as évek előtt is zártsorú beépítéssel rendelkezett. A vendéglő 2016-os
bejárásakor a pince falain azonban egyértelműen látszott, hogy az egykori előkerttel rendelkező fésűfogas telekelrendezésű házat az utca irányába valamikor megtoldották, így tehát egy jóval korábbi, feltehetően legalább a
XVII. századra keltezhető épületet foglaltak be a ma is álló tömbbe. Mindezeken túl a szóban forgó résznél nem
zárható ki a még korábbi, esetleges XVI. századi keltezés sem, amely mindenféleképpen további tudományos
kutatásokat igényel!
18
MNL. HBML. IV. A. 1012/b. 2., illetve MNL. HBML. IV. A. 1012/b. 3., továbbá Balogh László Debrecen
Város online utcanévkatasztere https://civisporta.hu/utcaprogram/index.php Az oldal utolsó megtekintése: 2019.
X. 9.
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13. kép Az 1728-ban alapított Morgó csapszék napjainkban. Meszena utca 26 – Maróthi György utca 25.
szám 19

14. kép A Novella csapszék napjainkban. Kígyó utca 55. szám 20

19

https://www.google.hu/maps/@47.5374668,21.6314128,3a,75y,244.51h,94.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1slA_Q
GjDIqX7RqtZV814zhw!2e0!7i13312!8i6656?hl=hu A letöltés ideje: 2019. IX. 8.
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Sőt az épületet az 1760-as évek óta biztosan nem toldották meg, így azóta nagyjából eredeti
tömbszerkezeti formájában vészelte át az idők múlását! 21
Számos kiemelkedő egyedi arculattal rendelkező építészettörténeti, egyszersmind kultúrtörténeti emlékeket kell tehát megóvnunk magunk és az utókor számára, amely a cívisváros
legillékonyabb archaikus XVII-XVIII. századi struktúráját és történelmét őrizte meg kézzelfogható formában a régmúltból! A Novella csapszék felmérését idén megkezdtük, 22 és a ház
történetéről pedig terveink szerint következő tanulmányunkban számolunk be majd részletesebben.

20

https://www.google.hu/maps/@47.5313949,21.6356387,3a,75y,305.74h,97.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sc5fvc
JWD4YT0-byfIlz-LA!2e0!7i13312!8i6656?hl=hu A letöltés ideje: 2019. IX. 9.
21
Megjegyzés: MNL. HBML. DvT. 34-es atlasza és Debrecen Szabályozási térképének összevetése alapján
22
Megjegyzés: Az ingatlan felmérését 2019 novemberében Harangi Attilával közösen elvégeztük. Köszönet a
lehetőségért Székely Jánosnak és családjának
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