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1. Bevezető
A Debrecen, Nagy Gál István u. 6. szám alatti, 9791 hrsz-ú ingatlanon álló Tímárház
épületének helyi védetté nyilvánítását kezdeményezte Debrecen Megyei Jogú Város
Főépítésze. Az ingatlan tekintetében a helyi védetté nyilvánítás a tervezett fejlesztések és a
védendő értékek összehangolása, illetve az ingatlan hosszútávú hasznosítását és
állagmegóvását célzó beruházás pénzügyi forrásának előteremtése miatt szükséges.
Debrecen város építészeti örökségének helyi védelmét Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tkr.) szabályozza.
A Tkr. 1. § (1) bekezdése alapján e rendelet célja Debrecen Megyei Jogú Város (a
továbbiakban: város) történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi
nevezetességeinek, valamint a város arculati értékeinek megőrzése érdekében a város
Településképi Arculati Kézikönyvében (a továbbiakban: kézikönyv) meghatározott - a
városképi értékek megőrzésére és formálására vonatkozó - szempontok alapján történő helyi
anyagi és eljárási szabályok megalkotásával a város történelme, identitása szempontjából
meghatározó épített értékek védelme, a város építészeti örökségének, arculatának a jövő
nemzedékek számára való megtartása, és minőségi formálása az általános építészeti
környezet és kultúra, építészeti kultúra szemléletformáló elemeire figyelemmel.
A Tkr. 3. § (1) bekezdés alapján a város épített értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül
- a város kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk, méltó használatuk, bemutatásuk és
megőrzésük közérdek.
A Tkr. 3. § (3) bekezdése szerint a helyi védelem a város közigazgatási területén az építészeti
örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön jogszabály alapján nem áll védelem alatt,
és melyet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Közgyűlése épített környezetének értékeként védetté nyilvánít.
A Tkr. 3. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a helyi értékvédelem feladata
a) a városkép védelme,
b) a különleges oltalmat érdemlő építészeti, építészettörténeti, régészeti,
várostörténeti, kultúrtörténeti, művészeti, ipartörténeti szempontból védelemre
érdemes területek, épületegyüttesek, épületek, építészeti elemek, köztéri alkotások
felkutatása, számbavétele, forráskutatása, dokumentálása és a közvéleménnyel való
megismertetése,
c) a védett értékek fennmaradásának, helyreállításának és karbantartásának,
hasznosításának elősegítése, az értékek károsodásának megelőzése, elhárítása,
d) a műemlékvédelem és a helyi építészeti örökség védelme egymásra épülő
kapcsolatának biztosítása és
e) az általános környezetkultúra, építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének, és
az erre való nevelésének támogatása.
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a) a helyi védelemre javasolt érték megnevezését, leírását, ismertetését,
b) a védelem rövid indokolását,
c) a védendő érték helyének ingatlan-nyilvántartási azonosítására vonatkozó adatait
(utca, házszám, helyrajzi szám, épület vagy telekrész megjelölését, a tulajdonos
adatait),
d) a védendő érték felmérési terveit, korábbi építési fázisainak fellelhető archív
dokumentumait (ezen anyagokat a jegyző is elkészíttetheti, ha a többi anyag
alátámasztja a kezdeményezés megalapozottságát),
e) a védendő terület esetében annak pontos körülhatárolását tartalmazó adatokat,
f) a védendő érték fényképét,
g) valamint a kezdeményező nevét és címét.
A Tkr. 6. § (5) bekezdése alapján a helyi védetté nyilvánítást megelőzően az önkormányzati
főépítész értékvizsgálatot végez(tet) a védendő érték jellegétől függően, a megfelelő
szakirányú szakképesítéssel rendelkező szakértő bevonásával.
A Tkr. 6. § (6) bekezdése alapján az előkészítés során a védelem alá helyezendő védett
értékről részletes dokumentációt kell készíteni a (2) bekezdés szerinti tartalommal, amelyhez
csatolni kell az értékvizsgálat során keletkező szakvéleményeket.
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakértői rend.) 2. §-ának jelen
dokumentációra vonatkozó pontjai:
7. értékvizsgálat: a műemléki érték dokumentálása szakterületen jogosult szakértő
által készített olyan szakvizsgálat, amely szemrevételezés útján feltárja és
meghatározza a ténylegesen meglévő műemléki értéket, amely védelemre érdemes
lehet, megfelelő alátámasztással meghatározza az érték korát, valamint
dokumentálja a védelemre javasolt műemléki érték jellemzőit;
8. értékvizsgálati dokumentáció: értékvizsgálat alapján készített dokumentáció,
amely az Övr. 10. melléklet összefoglaló pontjai szerint tartalmazza a műemléki
értékről szemrevételezéssel készített szöveges leírást és helyszíni fotókat.
A Szakértői rend. 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján szakértői tevékenységnek minősül a
műemléki területen, műemléki érték dokumentálása szakterületen:
aa) a műemléki érték dokumentálása: inventarizáció, műemléki revízió, vonalhálós alakhű
műemlékfelmérés, értékleltár, építéstörténeti tudományos dokumentáció,
értékvizsgálat, védetté nyilvánítási dokumentáció önálló elkészítése.
A szakértői nyilvántartás elérhetősége:
- http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/regeszeti-esmuemleki-szakertoi-nevjegyzek/muemlekvedelem
A helyi védelmi dokumentációhoz szükséges értékvizsgálat elkészítése érdekében a
Főépítészi Iroda a szakértői dokumentáció elkészítését megrendelte.
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2. A debreceni tímárnegyed kialakulásának rövid története
A bőrkikészítő és -feldolgozó mesterek között hosszú évszázadokon keresztül ott találjuk a
tímárokat, azokat a mesterembereket, akik az egykori lábbeli készítést elhagyva a XIV.
századtól már csupán bőrkikészítéssel foglalkoztak. Műhelyeik először a város déli, délkeleti
részén, Belsőboldogfalva területén sorakoztak.
Debrecenben - igazolhatóan - legalább hat és fél évszázada szervezetten van jelen a
tímárság. Enyingi Török Jánosnak, Debrecen földesurának már 1555-ben bemutattak a helyi
tímárok egy több, mint 200 éves királyi szabadalmas levelet, azzal kérve korábbi jogaik
megerősítését.
A város iparosainak településszervező együttlakását ékesen bizonyítja a mesterségekre utaló
utcanevek fennmaradása (Csapó, Varga, stb.). Annál inkább, mivel Debrecenben e nagy
utcák neve nem csupán kétoldali házsort, hanem egész városrészt azonosított. A Varga utca
volt a "bőrösök" ősi települési helye. Bár a város más részén is működtek tímárműhelyek, a
tímárság szinte egységes városnegyede a Debrecenbe beolvasztott régi Belsőboldogfalva
telkein alakult ki. Bizonyára nem a véletlen műve, hogy a Debrecenben uralkodó szél innen
nem a város belseje felé, hanem a lakatlan majorsági földek, legelők és az erdős puszták felé
vitte el a bőrkikészítés szagát.

Belsőboldogfalva területének jelölése
Zoltai Lajos 1770 körüli állapotot megjelenítő térképén
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A Varga utca – Tímár utca környéke és a mai Tímár utca 6. számú ingatlan
Debrecen város 1772-es térképén
(Forrás: MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, levéltári jelzet: Dvt-34)
A város déli felén 1811. április 3-án tombolt tűzben a Szent Anna utca és a Varga utca
környékével együtt Belsőboldogfalva egymás mellett szorongó, sok-sok épülete
megsemmisült. Ezúttal azonban a város vezetése nem engedte a régi állapotokat
újrateremteni. A városrendezés és a tűzvédelem szempontjai szerinti "regulázás" során
felszámolták az eredeti településszerkezetet. Gondos mérnöki munkával párhuzamosan futó,
egyenes utcákat jelöltek ki az eredeti girbe-gurba nyomvonal helyett. A kimért telkeken
pedig csak a tűzvédelem alapvető szempontjait kielégítő újjáépítést engedélyezték.
Az új szabályozási terv az ún. Félszer Varga utcában (későbbi Tímár utca), a Bárány utcában
(a későbbi Teleki utca) és a Cser utcában (a későbbi Vígkedvű Mihály utca) engedett
lehetőséget e tímár porták - műhelyek, lakóépületek felépítésére.1 A Félszer Varga utca első
említése 1728-ból, a Tímár utca első említése 1850-ből származik.2
A leégett városrészen az élet hamarosan visszatért a rendes kerékvágásba. Az újrakezdés
gyorsaságát és szervezettségét bizonyítják a korabeli kéziratos térképek, amelyek már a
pusztítás évében új cserző házak (színek), lakó- és egyéb épületek szabályos elhelyezését
ábrázolják.
A rendezéssel kialakult városrész három fő utcája közül az egyik a Félszer Varga utca a
nagyjából eredeti helyén kiegyenesített utca a Varga és Szent Anna utcákat kötötte össze,
azokkal egyenlő oldalú háromszöget bezárva. A rendezés szerinti utcavonalat csak a déli
oldalon alakították ki azonnal, de a telkek oldalhatára nagyrészt eredeti nyomvonalon
maradt. Az északi oldalon csak később, új építkezések során igazíttatták az egyenes
utcavonalhoz a házakat.

1

Papp József: A tímárság élettere Debrecenben, in: A debreceni tímármesterség történeti emlékei,
Szerkesztette: Nagy Pál, V. Szatmári Ibolya, Karcag 1997.
2
Debrecen város utcanévkatasztere, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 30., Debrecen 2007.
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A Tímár utca-Cser utca között kialakult, 2307-es számú ingatlan
Debrecen város 1850-ben készült térképén
(Forrás: MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, levéltári jelzet: Dvt-219)
A városrész utcaszerkezetét az elkövetkező mintegy száz esztendő városrendezése nem
érintette. A kertségek bevonásával 1897-98-ban többszörösére bővült a város belterülete,
majd az 1930-as évekre a volt sánc vonalán körutat hoztak létre. A Homokkert sor (majd
Homokkerti utca, 1926 után Wesselényi utca) építkezései megszüntették a városrész
külvárosi helyzetét, de ez sem utcaszerkezetét, sem beépítési rendjét nem érintette, így e
változások sem változtatták meg az itt lakók életét. A nádtetős házak tűzbiztos fedést kaptak
és az új épületek mind modernebbek, korszerűbbek lettek. Sőt a bőrkikészítés technológiája
miatt emeletes épületek is készültek, hogy a száradó bőrnek az emeleten helye lehessen.
A tímár szakma hanyatlása az 1880-as években kezdődött (az Ipartörvény kiadásának ideje
ez), hiszen 1874-ben még 234, míg 1924-ben már csak 66 tímár tevékenykedett
Debrecenben.
A városrészt a II. világháború után lezajló folyamatok változtatták meg gyökeresen. A
tímárság nagy reményekkel újraindított termelését a kíméletlen eszközökkel végrehajtott
államosítások lehetetlenné tették. A tímárszínek, raktárak és a mesterséghez egykor
nélkülözhetetlen, esetenként teljesen új épületek elveszítették eredeti funkciójukat. A
házállamosításokkal pedig olyan emberek kerültek a technológiai épületekben kialakított
lakásokba, akik talán már azt sem igazán tudták, hogy mi fán is terem a tímármesterség.
Az egész városrész sorsa a XX. század hetvenes éveire pecsételődött meg, amikor
megnyitották a már 1898-ban is elképzelt "keleti tehermentesítő" utat. Az új út e városrészt
áttörve vezeti a homokkerti felüljáróra a déli irányba autózókat. A közúti híd felvezető útjai
szétszabdalták a 160 éves utcarendet. Ma már csak a Varga utca felé maradt meg néhány
régi ház és telek, egy keveset megőrizve az egykori utcák hangulatából.
A régi "tímártelepülés" északkeleti részén, immár az új utcák vonalához igazodva, emeletes
házakból álló lakónegyed épült fel. Néhány, múlt iránt fogékony ember jóvoltából,
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úgynevezett "Tímárház". A Szent Anna utca felől volt Tímár utca elején (ma Nagy Gál István
utca) ez a telek és a rajta álló épületek őrzik egy hajdan virágzó, jellegzetesen debreceni
lakó-iparnegyed emlékeit.
3. Az ingatlan és a Tímárház építéstörténetének rövid ismertetése
Az utcavonalra épített régi lakóépület eredeti tervei és építési engedélye kutatásaim során
nem kerültek elő, így az ingatlan kialakulását és a főépület építési idejét az archív térképek
és a meglévő épületszerkezetek vizsgálata alapján határozhatjuk meg. Debrecen város
legkorábbi 1772-es térképén már egyértelműen beazonosítható az ingatlan, melyen a
jelenlegi beépítési helyen jelöl épületet a térkép.

A mai Tímár utca már ekkor is jól kivehető, viszont a mai Vígkedvű Mihály utca még nem
alakult ki, így az archív térképen 129-es számmal jelölt telek nem tudott a két utca között
átmenő formában kialakulni.

A következő vizsgált térkép 1812-ből származik, mely már a tűzvészek után szabályosan
rendezett tímár-negyedet mutatja (Forrás: MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, levéltári jelzet:
Dvt-264). A Tímárház telke már a két utca között átmenő telek és a mai Tímár utcai oldalán
látható a maival megegyező lakóházas beépítés.
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Debrecen város 1873-ban készült kataszteri térképén a 2307-es számmal jelölt ingatlan
északi oldala már a teljes hosszában be van építve
(Forrás: MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, levéltári jelzet: Dvk-24)
A kataszteri térkép adja az első pontos ábrázolást a telekről és a rajta álló épületekről.
Biztosan állítható tehát, hogy a ma is meglévő lakóépület az 1800-as évek elején már meg
volt. Az utcavonal állandósága és a korai térképi ábrázolás miatt nem zárható ki azonban a
főépület 1700-as években történt építése sem. A tartós falazati és boltozati tégla
építőanyag ugyanis biztosíthatta, hogy az épület akár tűzvészeket követően is felújítható
állapotban maradt, még ha az ingatlanon álló melléképületek meg is semmisültek. A
lakóépület alaprajzi- és tartószerkezeti rendszerében jelentős változás az évszázadok alatt
nem történt, új helyiségként csak a fürdőszoba került be az épületbe.

Alaprajzi részlet a Hajdú MAGISTER Kft. által 1992-ben készített felmérési tervből
építész tervező: Filippinyi Gábor (Forrás: DMJV Polgármesteri Hivatal Mikrofilmtára)
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Az 1800-as évek végi tulajdoni viszonyokat és az épületben lakók adatait is megismerhetjük a
levéltári forrásokból. Ezek szerint az ingatlanon két lakóépület található:
A Tímár utca felé eső régi épület földszintes, alatta pince található. Az épületben 3 szoba,
előszoba, konyha és kamra helyiségek vannak. A telken még műhely, istálló és fészer
építmények épültek fel. Az ingatlanon lévő lakóépületben él az ekkor 60 éves tulajdonos
tímármester, Sárga Jakab és családja. Felesége, Bányai Mária 54 éves háztartásbeli,
gyermekei: Sárga József, 28 éves tímár segéd, Sárga István, 20 éves tímár segéd és Sárga
Julianna, 16 éves háztartásbeli. Helyben lakóként sorolják még fel Nagy Gábor, 23 éves tímár
segédet és Kovács Julianna, 17 éves szolgálót is.
Feltehetően a telek Cser (ma Vígkedvű Mihály) utcai végén felépült 1 szobás és konyhás,
földszintes épületben él a 40 éves özv. Dézsi Péterné háztartásbeli 5 gyermekével. A
gyerekek 12, 8, 5, 4 és 2 évesek.
Feltehetően a két lakóépület miatt kerülhetett később megosztásra az ingatlan. Az 1920-as
évekből származó hatósági iratanyag szerint a Tímár utcai nagyobb telekrész 687-es, a
Vígkedvű Mihály utcai telekrész 688-as helyrajzi számon szerepelt.

Sárga József nevére szóló építési engedély helyszínrajzának részlete 1926-ból
(Forrás: DMJV Polgármesteri Hivatal Mikrofilmtára)
Az ingatlan méretének következő változása 1932-ben történik, amikor özv. Rácz Károlyné
kap telekalakítási engedélyt, melyben a Tímárház telke 687/1 és 687/2 hrsz-ra osztódik, így a
korábbi átmenő teleknek már csak fele tartozott a régi Tímárházhoz.
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özv. Rácz Károlyné nevére szóló telekalakítási engedély vázrajzának részlete
(Forrás: DMJV Polgármesteri Hivatal Mikrofilmtára)
Az 1930-as években kiállított építési engedélyeken a 688-as hrsz-ú telek már Sárga István
tulajdona, tehát az ősi tímár családnak sikerült újra a teljes egykori telek tulajdonjogát
megszerezni.
Az 1920-1940 közötti időszakban a telket eredeti funkciója szerint használhatták, mivel a
korszakból származó építéshatósági iratanyag a tímármesterséghez éppen szükséges
gazdasági épületek építéséről tanúskodik. 1922-ben 6,00 x 4,00 méteres cser szín épül,
1924-ben műhely épületet bontanak le, 1926-ban 3 szintes épület építésére szól az
engedély, melynek felső szintje bőrszárító szín, középen cserhéj raktár, földszintjén sertésól
található.

Az 1926-ban engedélyezett 3 szintes épület tervrajza
(Forrás: DMJV Polgármesteri Hivatal Mikrofilmtára)
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1927-ben cser szín, a telkeket elválasztó kerítés és a Vígkedvű Mihály utcai telken
mosókonyha épül. 1929-ben a Tímár utca 8. felé eső telekhatárra felépített cser színt
magasítják.
1933-ban a Tímár utcai telekrészre újabb mosókonyha épül, 1934-ben a Tímár utca 8. szám
felé kerítés létesül. Az ingatlan mai képét is meghatározó jellegzetes udvari épület építésére
1939-ben kap építési engedélyt Sárga István és neje. A telek közepén látható többszintes
műhelyépület tehát ezt követően épülhetett fel.

A II. világháborút követő első dokumentum 1945 decemberéből származik, amikor a háborús
károk összeírása történt meg. A Tímár utca 6. szám alatti telek tulajdonosa ekkor már
Fazekas László tímármester. Az épület a nyomtatvány szerint „kevéssé sérült”, a légitámadás
következtében „a cserepek felborzolódtak, a plafonok lehullottak, az ablakok betörtek, az
ajtózárak (?) kiszakadtak”. A telken lévő épületek felsorolásából az is kiderül, hogy a
lakóépületben 2 lakószoba, 1 konyha található, illetve az ingatlanon 1 műhelyépület áll.
A XX. század második felében a telken jelentős építkezés már nem történt, erről
tanúskodnak a felújítást megelőzően készített légifelvételek.
Az 1970. április 23-án készült felvételen a lakóépület mögötti gazdasági épület tetőzetének
javítási munkái láthatók, mely az 1978. március 30-án készített felvétel tanúsága szerint
részleges cserépfedés cserével valósult meg.
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Légifelvételek az 1970-es évekből3
Az 1980-as években elvégzett helyreállítást megelőző állapotot hitelesen dokumentálják az
ingatlanon álló épületekről 1986-ban készült archív fényképfelvételek, melyek jelen
dokumentáció 11. fejezetében összegyűjtve láthatók. A fotók tanulmányozása segítséget
nyújthat az ingatlanfejlesztés hiteles megvalósításában is.

3

Forrás: fentrol.hu
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Rassy Tibor felvétele 1986-ból
(Forrás: skanzen.hu, fotótári jelzet: 47345)
Az épület környezetében kialakított Wesselényi lakótelep építéséhez kapcsolódó
utcarendezés a Tímár utca ezen szakaszát is érintette, így a Tímárház címe 1987-től NagyGál István utca 6. szám.
4. Az ősi tímár-porta helyreállításának története
Az 1990-es évek elején a múltjuk iránt felelősséget érző egyének, intézmények, hivatalok és
szervezetek összefogásával az egykori tímárnegyedből szerencsére sikerült megmenteni a
9791 helyrajzi számon szereplő tímárportát, ezzel mintegy a város egyetlen ipartörténeti
emlékét megőrizni és továbbéltetni. Ebben a mentőakcióban kezdettől fogva élenjáró
szerepe volt Debrecen Város Kulturális - és Oktatási Irodája munkatársainak, azoknak, akik a
terv megszületésétől a megvalósulás hosszas időszakán át mindvégig az ügy felszínen tartói,
összefogói és mozgatói voltak. Az említett helyrajzi számon lévő Tímár u. 6. szám alatti porta
megőrzése érdekében az első lépések az 1980-as évek végén indultak el. Debrecen Város
Kulturális- és Oktatási Irodája szakemberek (a Déri Múzeum néprajzos muzeológusai,
műemlékvédelmi szakemberek) véleményeit is kikérve döntött a ház megőrzése mellett, s
első intézkedésként a ház legutóbbi tulajdonosától, Fazekas László tímármester özvegyétől
megvásárolta az épületegyüttest. A házban a még fellelhető, megőrzött, tímár mesterséghez
kötődő szerszám- és eszközanyag - az egykori tulajdonos kiköltözésével egyidőben - bekerült
a Déri Múzeumba azzal a szándékkal, hogy az majdan, a készülő tímár-kiállítás alapjául
szolgál.4
A házzal kapcsolatos tényleges munkálatok 1992 októberében indultak meg, amikor is
Debrecen Megyei Jogú Város közgyűlése határozatot hozott a tímárház felújításáról és
átalakításáról, megteremtve az ahhoz szükséges pénzügyi fedezetet is.

4

V. Szathmári Ibolya: A debreceni Tímárház - Kézművesek Háza létrejöttének krónikája, in: A debreceni
tímármesterség történeti emlékei, Szerkesztette: Nagy Pál, V. Szatmári Ibolya, Karcag 1997.
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igyekezett megőrizni az egykori tímárporta utcafrontra eső részét, azaz az itt élő mesterek
(Sárga Jakab, Sárga István és Fazekas László) lakását és az inas szobáját. Ugyanakkor
bontásra ítélte a lakrész folytatásaként többszöri hozzáépítéssel kialakult műhelysort, amit
az épületrész meglehetősen avult, műszakilag nem megfelelő állapota és esztétikuma
egyaránt indokolt. A lakóépület folytatásaként felépítendő új rész - az eredeti homlokzati
megoldáshoz igazodva- szervesen illeszkedett a megmaradt, régi egységhez.
A lakrésszel átellenben párhuzamosan futó épület-együttesből: szárító, műhely és
garázssor - a felújítási terv - jogosan - csupán a szárító megmentését javasolta. Az
építészetileg értéktelen építmények helyére az utcai kőkerítés vonalába kerültek azok az
újonnan felépített, utcára nyíló műhelyek, melyek igen szerencsésen igazodnak a meglévő
épületekhez.

Rassy Tibor felvétele 1986-ból
(Forrás: skanzen.hu, fotótári jelzet: 47278)

Részlet az 1990-es évek helyszínrajzából
(Forrás: DMJV Polgármesteri Hivatal Mikrofilmtára)
Az egykori Tímár u. 6. szám alatti porta az 1900-as évek elejéig egy közös telket alkotott a
déli szomszédságában lévő, ma Vígkedvű Mihály u. 7. szám alatti portával, ahol mind a mai
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épület helyi ipartörténeti védelemre való felterjesztése az 1990-es években megindult, de
erre vonatkozó - elfogadott és hatályos - önkormányzati rendelet a kutatás során nem
került elő, tehát az ingatlan és a rajta álló történeti épületek a mai napig nem lettek
védettek.
Bár a leválasztott portarész rendbehozatalára a XX. század végén elkészült felújítás során anyagiak hiányában - nem kerülhetett sor, a terv - rendkívül körültekintően - a továbbbővítés szempontjából figyelembe vette mind a szomszédos tímárszárító épületét, mind
magát a telekrészt is.
A bővítéssel egybekötött felújítási munkálatokra az 1990-es évek elején a Debrecen és
Vidéke Ipartestülete kapta meg a megbízást, az a testület, aki kezdettől fogva az épület
megmentésén fáradozott, s tervei voltak a ház működtetésére és hasznosítására
vonatkozóan is. A megbízást két ütemben vállalták, 1993-ban elvégezték a szükséges
bontásokat, az épületen kívüli közműhálózat kiépítését, s kisebbfajta felújításokat is.
Debrecen szabad királyi várossá nyilvánításának 300. évfordulója tiszteletére ugyanezen év
végén avatták fel a ház homlokzati falára kerülő emléktáblát is, melynek felirata utal arra,
hogy Debrecen városában - szinte egyedülállóan - milyen fontos ipartörténeti ereklyeként
őrződött meg ez az építmény:
"Egykoron ezen a városrészen sorakoztak a nagyhírű debreceni tímármesterség
műhelyei. Emléküket őrzi ez a porta. Debrecen szabad királyi város 300. évfordulója
tiszteletére emléktáblával megjelölte Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Debrecen és Vidéke Ipartestülete."
A szakaszos felújítás során 1994-ben végezték el az utcai front, azaz az egykori lakrész
rendbehozatalát, az új épületrészek és műhelyek, s az udvar kialakítását.
Az elvégzett felújítás során tehát az egykori utcafronti lakóépület és a vele átellenes oldalon,
a telek végében lévő szárító épület maradt meg és került helyreállításra. Az ingatlan többi
épülete lebontásra került és új épületek épültek a helyükre. A lakóépület mögötti épületek
még idézik a régi beépítés tömeg- és homlokzatformálását, bennük többfunkciós terek lettek
kialakítva. A szemközti oldalon felépült műhelysor már kortárs építészeti megfogalmazású. A
kialakult tulajdonviszonyok miatt elmaradt a másik telekrészen lévő, szinte eredeti
állapotában fennmaradt és a mai napig használaton kívüli régi tímárszárító épület felújítása.
Az elvégzett felújítás egyes részletein és több beépített szerkezeteken is megfigyelhetők az
1990-es évek, ma már korszerűtlennek számító megoldásai, melyek a következő felújítás
keretében lehetőség szerint cserélendők, illetve javítandók. Ilyenek például a szinte minden
helyiségeiben elhelyezett világítótestek, a falon kívül vezetett fűtéscsövek, a belső ajtók és a
vizes helyiségek kialakításai, illetve a tímármesterség bemutatását célzó, de nehezen
átlátható kiállítási anyag. A kiállító tér nagy belmagassága miatt födém vagy galéria
beépítése is javasolható.
Az egykori átmenő telek Vígkedvű Mihály utcai telekrésze is önkormányzati tulajdonban van,
az épületben az AKSD Kft. ügyfélkapcsolati irodája működik. Az elmúlt időszakban a
tulajdonos városi önkormányzat telekalakítással a tímárszárító épülethez tartozó
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állapotát sikerült helyreállítani. A hozzácsatolt telekrészen álló értékes szárító épület
felújítása lehetővé teszi a további fejlesztések megvalósítását.

Részlet a hatályos Szabályozási Tervből
(Forrás: debrecen.hu)

A felújított Tímárház Nagy-Gál István utcai homlokzata
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Az épületfelújítási- és bővítési terv arra a több funkciós hasznosítási - és továbbéltetési
programra épült, mely már kezdettől fogva egyértelművé vált. Állandó kiállítás formájában
szakemberek - a Déri Múzeum munkatársai - közreműködésével mindenekelőtt méltó
emléket kívánt állítani a messze földön ismertté vált, nagy múltú debreceni tímárságnak.
Ehhez a funkcióhoz legmegfelelőbbnek az eredeti formájában megőrzött és helyreállított
épületrész mutatkozott. A terv teret kívánt engedni továbbá időszakos kiállítások
megrendezésének, a hagyományos kézműves mesterségek látványos, műhelyszerű
bemutatásának, s a termékek árusításának is.
A Tímárház - Kézművesek Háza szakaszos beüzemeltetésének első állomása a műhelyek
berendezése és megnyitása volt 1995 októberében. Az egyesületi tagok számára
meghirdetett pályázat eredményeként ekkor kezdte meg munkáját:
- a textiles - hímző, csipkeverő, szűrrátétes,
- a vesszőfonó,
- a famegmunkáló - kádár, asztalos,
- és a népi szövő műhely.
Az újonnan kialakított eladótérben 1995. november 20-án nyílt meg a megyei egyesület
tagjai munkáiból rendezett, nagyszabású népművészeti időszaki kiállítás. Ugyanezen a napon
került átadásra a népművészeti bolt és nyílt meg a műhelyek sorát záró, egykori szárító
épületében megrendezett, rokon műfajú "Folton-folt" textilkiállítás is.
Az állandó kiállítás első számú szakmai gondozója kezdettől fogva a Déri Múzeum volt. Mivel
a bemutatóhoz kezdetben meglehetősen kevés anyag állt rendelkezésre - a helyreállított
tímárházból származó anyaggal együtt is – az épületet működtető népművészeti egyesület
vezetősége felhívással kereste meg a debreceni tímárcsaládokat, s az egykori tímárok
leszármazottait.
Az így kialakult állandó kiállítás két részre tagolódik. Első része, ami az egykori Tímár u. 6.
szám alatti lakóépület eredeti állapotában meghagyott helyiségében látható, a debreceni
tímárság történetét mutatja be elsősorban levéltári dokumentumok és a családoktól
összegyűjtött iratok, fényképek alapján. A másik része pedig - ami a ház boltíves pincéjében
látható - az összegyűjtött kézi szerszámanyagot, a tímárok által használt eszközöket tárja a
látogatóközönség elé.5
A kiállítás ma már nem tükrözi a Déri Múzeum munkatársainak eredeti szemléletét, az
egykori lakóépületben a kiállítási anyag keveredik az iroda-funkcióval, a tégla boltozatos
pincét raktározásra használják, a régi szárító épületben lévő kiállítás pedig jelenlegi
formájában nem áttekinthető. A műhelyek és a többfunkciós terek azóta is jól működnek és
az elképzelések szerint használhatók.

5

V. Szathmári Ibolya: A debreceni Tímárház - Kézművesek Háza létrejöttének krónikája, in: A debreceni
tímármesterség történeti emlékei, Szerkesztette: Nagy Pál, V. Szatmári Ibolya, Karcag 1997.
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látogatható hasznosítása, a szárító kiállításának újrarendezése és az épület bővítése esetleg galéria beépítésével. Az épületegyüttes fenntartásához, működtetéséhez szükséges
irodai igényeket a kisebb méretű (leghátsó) többfunkciós térben lehetne kialakítani.
6. A helyi védelemre javasolt Tímárház épületének és történeti mellépületeinek leírása
A Debrecen, Nagy-Gál István utca 6. szám alatti ingatlanon álló épületek három építési
periódusból származnak. A legkorábbi, az 1800-as (esetleg egyes épületszerkezeteiben az
1700-as) évekre tehető építési idejű a régi Tímárház földszintes, alápincézett főépülete. Az
1900-as évek elején épültek fel a tímár mesterséghez kapcsolódó ipari-gazdasági épületek,
melyekből ma már csak a szárító épület látható. Az utolsó építési periódusból származnak az
1990-es évek elején elvégzett felújítás és bővítés épületei, melyekben műhelyek,
többfunkciós terek kaptak helyet. Az ingatlanfejlesztés nagy lehetősége a még felújítás
előtt álló, sokáig a szomszédos telekrészen lévő szárító épület helyreállítása és
hasznosítása.

Az ingatlan légifényképe, melyen szembetűnő a felújítás előtt álló szárító épület
karakteres és egyedi tömege és homlokzatformálása
(forrás: debrecen.hu)
Építészeti, hely- és ipartörténeti értékkel rendelkező épületek az első két építési
periódusban épült lakóépület és gazdasági épületek, melyekből három található a 9791
hrsz-ú ingatlanon. Történeti értékű még az épületek kétsoros elrendezése, melyet a
legutóbbi felújítás is megtartott, valamint utcaképi jelentősége van a telek megközelítését
biztosító nagy kétszárnyú kapunak is.
A lakóépület alaprajzi rendszere a háromosztatú kialakítást követi, a középső (egykori pitvar)
helyiségből jobbra és balra egy-egy szoba nyílik. Az egykor teljesen vagy csak részben nyitott
tornácot beépítették, az utca felé eső helyiségében kialakítva az inas szobáját. Mind a pince,
mind a földszinti terek tégla boltozatosak. A pincébe vezető lépcső és a pince helyiségek
burkolata is simított beton. A felmenő falazatok nagyméretű tömör téglából készültek. A
pince ablakait már fém szerkezetű ablakokra cserélték, de a földszinti helyiségek minden
nyílászárója fa anyagú. Az ablakok kétrétegűek, kifele-befele nyílóak, egy vízszintes és egy
függőleges tokosztással, az alsó szárnyakban egy vízszintes szárnyosztással, egyrétegű
üvegezéssel. Az utcai bejárat már újabb szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel. A fa ablakok
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világítási rendszere az 1990-es felújításkor készült, eredeti fűtőberendezés az épületben már
nem található. Az épület hódfarkú cserépfedésű, fa tetőszerkezetén elemcseréket kellett
végezni. Vakolt, fehérre festett utcai oromfalát nyerstégla „macskalépcső” zárja le, melyen
padlásszellőző lyukak lettek kialakítva. A háromtengelyes utcai homlokzaton egyszerű
tagolású, cserépfedésű osztópárkány fut végig, melynek vonalában a falazott kerítés is
cserépfedéssel záródik. Az ablakok körül vakolt keretezés, alattuk tagozatos, kifalazott
párkány van kialakítva.
A telken lévő felújított kisebb szárító épület egy helyiségből áll, alatta pince nem található.
Fa nyílászárói és kerámialap burkolata az 1990-es évekből származik. Az épület külső
homlokzata egységesen fehérre festett, rajta díszítés nem található. A belső tér téglalap
alaprajzú, nagy belmagasságú kiállító tér. Az épület felmenő falazatai nagyméretű tömör
téglából készültek. A XX. század végén minden nyílászáróját kicserélték fa anyagú, egyrétegű
szerkezetekre. A fa ablakok külső-belső felülete sötétbarna. Az épület fűtési- és világítási
rendszere is az 1990-es felújításkor készült. Az épület korcolt fémlemez fedésű.
Az évtizedekig szomszédos telken álló, ma is meglévő, felújításra váró nagyobb szárító
épület még eredeti szerkezetekkel és burkolatokkal rendelkezik, kialakítása és épülettömege
a felújított szárítónál sokkal egyedibb és értékesebb. Az 1930-as években épült, ma már
használaton kívüli szárító kétszintes, mindkét szintje 2-2 helyiséges. Az emeletre való
feljutást külső vasbeton lépcső építésével oldották meg. A műhelyekhez tartozó ablakok fém
szerkezetűek, sűrű osztásúak, egyrétegű üvegezéssel. Az emeleti szárító helyiségen erősen
hiányos, rossz állapotú fa zsalus ablakok és kétszárnyú ajtó látható. A helyiség szellőzésének
segítésére a tetőfelületből kiemelt zsalus ablakos tetőfelépítményt is építettek. A helyiségek
burkolata egykor egységesen téglaburkolat lehetett, feliratos téglák is láthatók benne.
Egyedi megoldás, hogy a közbenső fafödém felső felületét is téglaburkolattal látták el,
melyre feltehetően az épületben folytatott technológia miatt volt szükség. A helyiségek
közötti kétszárnyú ajtók kétrétegűek, egyik oldaluk függőlegesen deszkázott, díszesebb
oldaluk keretes, középen osztott, felül vízszintes, alul ferde deszkázatos. Az egyik földszinti
homlokzati nyílás már átalakításra került és az épülethez nem illő, fémlemezzel burkolt külső
ajtót építettek be. A falazatok nagyméretű tömör téglából készültek, kívül-belül vakoltak. Az
eredeti, alacsony hajlású fa tetőszerkezetre korcolt fémlemez fedés készült.
A lakóépület folytatásában megépült két nyeregtetős, cserépfedésű épületrész és a telek
szemközti oldalán, a régi szárító épület előtti részen felépített műhelysor az 1990-es
években megvalósult rekonstrukció idején épültek, az építési idejüknek megfelelő
építőanyagokból és szerkezeti megoldásokkal, ezért egyedi védelemre alkalmas építészeti
értékkel nem rendelkeznek. Védendő azonban a telek kétsoros beépítési módja, melyet a
későbbiekben is javasolt megőrizni.
7. Az épületek védelmét alátámasztó értékei
A Nagy-Gál István utcai telekhatárra felépített egykori lakóépület főbb építészeti értékei utcai
homlokzatának kialakítása, tömegformálása, boltozatos födémei és hagyományos alaprajzi
elrendezése. Az épület értékét tovább növeli kerítésfallal alkotott utcaképi megjelenése és
visszafogottan díszített főhomlokzata.
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és a telken elfoglalt helye, látványa. Közbenső födémének visszaépítése vagy galéria
beépítése tovább javíthatja kihasználhatóságát és belső megjelenését.
A felújítás előtt álló nagyobb szárító épület mind ipartörténeti, mind építészeti szempontból
jelentős értékkel rendelkezik. Országos szinten is kevés hasonló tímárszárító épület ismert,
melyek megmaradtak közel eredeti formájukban. Értékesek építéskori szerkezetei, fa
födémei és tetőszerkezete, burkolótéglái, eredeti nyílászárói. Bár jelenlegi elhanyagolt
formájában a látványa kevésbé feltűnő, de nagy lehetőség rejlik felújításában és új funkció
szerinti használatában.
A felújított régi épületek megőrzése és használata, valamint a nagyobb szárító felújítása és új
rendeltetés szerinti használata, a Tímárház telkéhez való kapcsolása a szabályozási tervbe is
beilleszthető.
A felújítandó szárító épületbe utólagosan beépített, az eredeti kialakítástól eltérő, oda nem
illeszkedő nyílászárók és más épületelemek a tartószerkezetek károsodása nélkül
eltávolíthatók, ezáltal a belső kialakítás szinte építéskori állapotában rekonstruálható.
Helytörténeti szempontból az egykori tímár-porta alapvető értéke abban rejlik, hogy az
évszázadokig tímár-negyedként ismert városrész utolsó megmaradt telke, melyen a
tímármesterséget hosszú ideig gyakorolták és ennek a tárgyi emlékeken túl építészeti
öröksége is látogatható.
Fontos kiemelni, hogy a lakóépület építési ideje - építészeti kialakítása és az építéstörténeti
adatok alapján - feltehetően az 1700-as évekig is visszanyúlhat, mely Debrecenben a gyakori
tűzvészek pusztításai és a kevésbé tartós építőanyagokból épült házak miatt különlegesnek
számít. Ez köszönhető tégla falazatának és boltozott födémeinek, melyeket a tűzvészek nem
tudtak elpusztítani. A város néhány hasonló korú épülete, mint például a Medgyessy Ferenc
Emlékmúzeum épülete (Péterfia u. 28.), a Batthyány u. 24. számú épület, a Régi Posta
Étterem (Széchenyi u. 6.), a mai Belga Étterem (Piac u. 29.) már évtizedek óta országos
műemléki védelem alatt állnak.
8. Összegzés:
Az előző fejezetekben ismertetett helytörténeti és építéstörténeti adatok alapján a Nagy-Gál
István u. 6. szám alatti, 9791 hrsz-ú ingatlanon álló építészeti- és ipartörténeti értékkel
rendelkező történeti épületek a XVIII-XIX. századi tímárságra jellemző építészeti alkotások,
melyek Debrecen Város helyi építészeti öröksége részének tekinthetők, így megőrzésük,
fenntartásuk és használatuk az önkormányzat kötelessége.
A helyi védetté nyilvánítás biztosíték lehet a tulajdonos helyi önkormányzat kezében, mellyel
az építészeti értékek megőrzésének az épület mindenkori hasznosításakor, helyreállításakor
és az ingatlan további fejlesztésekor érvényt szerezhet.
Mindezen indokok alapján javasolható a debreceni Tímárház ingatlanának helyi építészeti
értékvédelem alá helyezése, az ehhez szükséges önkormányzati döntés elfogadása.

- 22 9. Nyilatkozat
Ezen dokumentáció készítője nyilatkozik arról, hogy az abban foglaltak megfelelnek a helyi
építészeti örökség védelmére vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá,
hogy a dokumentáció elkészítésére megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkezik.
Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti meg.
A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása vagy továbbadása csak a szerző
engedélyével történhet.
Debrecen, 2018. október 8.
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