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Debrecen 

Debrecen (latinul Debretinum, németül Debrezin, szlovákul Debrecín, románul Debreţin, lengyelül Debreczyn) Ma-
gyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, Hajdú-Bihar megye és a Debreceni kistérség székhelye; egyike 
az ország hét regionális központjának. Debrecen a Tiszántúl legnagyobb és legjelentősebb városa. Időnként „a kálvi-
nista Róma” néven vagy „cívisváros”-ként emlegetik. Kelet-Magyarország és a Tiszántúl szellemi, kulturális, gazdasá-
gi, idegenforgalmi és közlekedési központja. 

A 13. században említik először írásban. 1361-ben mezővárosi, 1683-ban szabad királyi városi rangot kapott. Nevét az 
egész kontinensen ismerték híres vásárairól és református iskolájáról, mely európai viszonylatban is kiemelkedőnek 
számított. Történelme során kétszer volt az ország fővárosa, 1848–49-ben, és 1944-ben. Az évszázadok folyamán több-
ször is tűzvész áldozata lett, a második világháborúban jelentős károkat szenvedett. Ma Magyarország egyik legdinami-
kusabban fejlődő városa. Debrecen város napja: április 11. 

Az ország keleti részén Hajdú-Bihar megye földrajzi közepétől nem messze, Budapesttől 230 km-re fekszik. A román 
határ mintegy 35 kilométerre keleti irányban húzódik. A városnál találkozik többek között az M35-ös autópálya és 4-es 
főút. A 100-as és 105-ös vasútvonalak érintik a települést. 

A város két táj, a Hajdúhát és a Nyírség közelében fekszik. A Nyírség homokos terület, északról lejt dél felé, nyugati 
határa a Tócó völgyénél húzódik. A Hajdúhát löszös terület, nyugati irányba lejt. Debrecen egész területe a Nyírségen 
helyezkedik el. Jelentős magasságkülönbségek nincsenek, a Református Kollégium falában elhelyezett magassági pont 
119,6 méterre van a tengerszinttől. 

A település elsősorban a harmad- és negyedidőszaki üledékes kőzetekre és fekete mezőgazdasági talajra építkezett 

Debrecenben és környékén a napsütéses órák száma sok éves átlag alapján körülbelül évi 2000.Az évi átlaghőmérséklet 
10°C körüli. A legmelegebb hónap a július +21°C, a leghidegebb pedig a január -2°C átlaghőmérséklettel. A téli hóna-
pokon kívül gyakoriak az áprilisi vagy májusi fagyok. 

A honfoglalás előtt a területen több különböző népcsoport élt. Az ókortól kezdve számos népcsoport (vandálok, gótok, 
szarmaták, gepidák, avarok) telepedett le hosszabb-rövidebb időre a mai Debrecen területén. A szarmaták által épített 
Csörsz árok két nyomvonala is átmegy a városon  

Írott forrásban elsőként 1235-ben tűnik fel Debrecen neve, mégpedig a Váradi Regestrumként ismert ítéletgyűjtemény-
ben, ekkor még „Debrezun” alakban (a név feltehető forrása egy török (kipcsak) *Tébrésün ~ *Débrésün, jelentése: 
mozogjon, éljen. Szláv származtatásai nem elfogadhatóak.[4]) A három falu (Boldogasszonyfalva, Szentlászlófalva és 
Debreczun) egyesülésével létrejött település a tatárjárást követő évtizedekben indult gyors fejlődésnek, rövid idő alatt az 
ország leggazdagabb, így egyik meghatározó városává vált, elsősorban földesurának, Károly Róbert bizalmasának, 
Debreceni Dósának köszönhetően. A mezővárosi kiváltságokat Nagy Lajos adományozta Debrecennek 1361-ben, ek-
kortól rendelkeztek az itt élők a szabad bíró- és tanácsválasztás jogával. 1450 és 1507 között a Hunyadi család birtoka 
volt. 

A 15. század elejétől a város számos újabb kiváltságot nyert el az uralkodótól illetve földesurától. Legfontosabbak ezek 
közül talán a vásárok tartását engedélyező kiváltságlevelek, hiszen a következő évszázadokban a kereskedelem, a vásá-
rok biztosították a város gazdagságát, folyamatos fejlődését. A török hódoltság, az ország három részre szakadása sem 
jelentett végzetes csapást a városra nézve, sőt a 17. században Debrecen gazdagsága és jelentősége tovább nőtt, elsősor-
ban a fellendülő marhakereskedelemnek köszönhetően. Debrecen az Alföldet Erdéllyel és a Felvidékkel összekötő ke-
reskedelmi utak mentén feküdt, emellett a város kereskedői a legjelentősebb német piacokra szállították portékáikat, 
szarvasmarhákat, lovakat, búzát és bort. 

Debrecen gyakran került nehéz helyzetbe földrajzi helyzete miatt és azért is, mert nem rendelkezett várral vagy város-
fallal, és csak a városatyák diplomáciai lavírozása menthette meg. A városnak hol a terjeszkedő törököket, hol az oszt-
rákokat, hol Rákóczit támogatva sikerült fennmaradnia. Talán ez is hozzájárult a polgárok nyitott gondolkodásához, ami 
előkészítette az utat a reformáció számára. A gazdag kereskedőváros polgársága körében hamar visszhangra találtak a 
kálvini reformáció tanai, és lehetőségeiket kihasználva a korszakban szinte egyedülállóan fejlett iskolahálózat kiépítését 
kezdték meg. Ekkoriban alakult ki a cívis mentalitás, amiben a református vallás morális értékrendje egyesült az itt élők 
pragmatikusan puritán életfelfogásával. A 16. század közepén már a város teljes lakossága protestáns. Így nyerte el a 
város a „kálvinista Róma” nevet. 
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A város gazdasági és kulturális jelentőségét is elismerve adományozta I. Lipót Debrecennek a szabad királyi városi 
rangot 1693-ban. 1715-ben pedig visszatért a városba a katolikus egyház, és a várostól kapott telken a piarista szerzete-
sek felépítették a mai Szent Anna székesegyházat. Ebben az időben a város már fontos kulturális, kereskedelmi és 
mezőgazdasági központ. Református Kollégiumában (a mai egyetem elődje) későbbi tudósok és költők tanulnak. 

A város gyorsan fejlődött, de konzervativizmusát mindig megtartotta. A történelem úgy hozta, hogy az utóbbi két év-
században kétszer is meghatározó szerepet játszhatott Magyarország történetében. Először 1849 januárjában lett az 
ország fővárosa, és vált – Kossuth szavaival élve – a „magyar szabadság őrvárosává”, amikor a forradalmi kormány 
Pest-Budáról ide menekült. 1849 áprilisában Kossuth a debreceni Református Kollégium oratóriumában mondta ki a 
Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét. Debrecen tanúja volt a szabadságharc utolsó jelentősebb 
csatájának is, melyben a Habsburg-párti orosz sereg legyőzte a magyar honvédség egyik fontos elővédjét (Nagysándor 
József hadteste), a város nyugati részén zajlott augusztus 2-án. 

A szabadságharc után Debrecen lassan újra virágzásnak indult. 1857-ben elérte a vasútvonal, amely összeköti a mai 
Budapesttel, majd hamarosan vasúti gócponttá vált. Új iskolák, kórházak, gyárak, malmok épültek, bankok és biztosító-
társaságok telepedtek meg a városban. Magasabb épületek, villák épültek, parkokat alakítottak ki, így a város Budapest 
után másodikként maga mögött hagyta a kisvárosias külsőt. 1884-ben az országban elsőként elindult az ún. gőzvontatá-
sú városi közúti vasút (helyét 1911-ben a villamos vette át, mely a mai napig nagyrészt a régi gőzvasút nyomvonalán 
halad). 

Nagyváraddal mindig „konkurenciaharcot” vívott a város, mint Hajdú és Bihar vármegyék központjai. Az I. világhábo-
rú után azonban, amikor Magyarországtól elcsatolták a Partium területeit, Debrecen határközeli várossá vált. A gazda-
sági válságból a turizmus nyújtott kiutat. A Nagyerdőben kikapcsolódási és sportolási lehetőséget nyújtó épületek épül-
tek, köztük fedett uszoda és az ország első stadionja. A városhoz tartozó Hortobágyi Nemzeti Park turistalátványosság-
gá vált. 

A II. világháború alatt Debrecen hatalmas veszteségeket szenvedett. Az 1944 augusztusi bombatámadások során az 
épületek fele elpusztult, további 20%-uk megrongálódott. 1944. után megkezdődik az újjáépítés, és Debrecen egy időre 
másodszor is az ország fővárosa lett, amikor itt ülésezett az Ideiglenes Nemzetgyűlés, és száz napig itt tevékenykedett 
az Ideiglenes Nemzeti Kormány is. A polgárok nekiláttak a város újjáépítésének, azonban a háború előtti állapotok 
teljes visszaállítását az új rendszer nem tette lehetővé. Az államosítások során a város területének felét elvesztette, eze-
ket újonnan kialakított községekhez csatolták, ezenkívül Debrecen a Hortobágy feletti rendelkezési jogát is elveszítette. 
Bár az újonnan épült lakótelepek megváltoztatták a városi arculatát, de otthont teremtettek azoknak, akiknek háza el-
pusztult a háborúban. 

Napjainkban Debrecen Kelet-Magyarország legnagyobb városa, ezenkívül az ország egyik fontos kulturális, kereske-
delmi, vasúti, építészeti központja. 

1989-ben Debrecen megyei város az 1693. április 11-én kiállított királyi oklevél alapján, a történelmi örökség szellemé-
ben fogadta el az alábbiakban leírt címerképet. 

"Egyenesen fennálló égszínkék hadipajzs, alján három csúcsú 
halomból képzett zöld mező közepén zöld lombkoronájú 
pálmafa emelkedik. Alatta fehér színű gyapjas bárány áll, 
három lábával két nyitott könyvön, felemelt és kissé 
behajlított jobb első lábával aranyszínű kereszt rúdját 
tartja, a kereszten lecsüngő és szétterjesztett fehér 
kereszttel hímzett veres lobogó. A bárány egész testének 
súlyával a pajzs jobb oldala felé fordul és lép. A pajzs 
tetején nyílt sisak felett a koronán kiterjesztett szárnyú, 
mellén zöld borostyán koszorút viselő felemelt fejű és 
kitátott szájú főnix madár, mely a koronából felcsapó 
lángoknál magát perzseli. A sisak felső részéről egyik 

oldalon veres és fehér, a másik oldalon arany és kék színű 
címerrojtok futnak le szorosan a sisakhoz, illetve a pajzshoz 

simulva. A főnix madár feje felett tündöklő napot ábrázol-
nak." 
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Debreceni séták 
 

Debrecen a napba öltözött város, s amellett, hogy története több mint négy és fél évszázadon át összefonódott 
a reformációval, számos olyan emléket őríz magában, melyek történelmi jelentőségéről árulkodnak. Épületek 
sokasága üzen a múltból a jelen emberének. Városnéző sétánk alkalmával itt megismerheti a cívisvárost a 
vasútállomástól indulva egészen az egyedülálló Nagyerdőig 
 

 

Debreceni séták 1. 
 
Nagyállomás 
Ha vasúton érkezik a látogató Debrecenbe, a Nagyállomás 
fogadja. Debrecen vasúti fővonalának hosszú története van. 
1837-ben bizonyos Szitányi Móric, Debrecen polgára enge-
délyt kér vasúti részvénytársaság alapítására. Elképzelései 
szerint a vagonokat ló vontatta volna. Ebből persze semmi 
nem lett. A Pest-Debrecen vasút bizonyosan a merész ötletek 
körét gazdagította a reformkorban, ha még Deák Ferenc, a 
nagy magyar államférfi is kételkedett megvalósításában. „Én 
azt hiszem – mondta 1839-ben- hogy a Debrecen-Pest közötti 
vonalra nézve alig van valaki a rendek között, aki velem 
együtt álomnak ne tartaná, hogy itt valaha létezhessen. „Pedig 
akkor már megtört a jég: egy bécsi bankár megszerezte a Pest 
és Vác közötti vasútvonal építési jogát. Az első magyar vonat 
1848-ban meg is tette a 36 kilométeres útját. A második vasúti 
vállalkozás azonban Debrecen felé vezetett, 1847-ben megin-
dult a forgalom Pest és Szolnok között. A vonalnak történelmi 
jelentősége van. 1849 januárjában, amikor a kormánynak, s 
Pest lakóinak menekülniük kellett, s csak kelet felé, Debre-
cennek vehették útjukat, Szolnokig már vasúton jutottak el. 
1857-ben megépült a vonal és az „indóház”. 1858-ben meg-
nyílt a Debrecen-Nyíregyháza szakasz, egy év múlva a Debre-
cen-Miskolc vonal, s a szárnyvonalak kiépültével a város 
vasúti csomóponttá változott a város a századfordulón. Az 
indóházat lebontották, s 1900-ban impozáns épületet emeltek a 
helyébe. Az 1944-es szőnyegbombázás jóvátehetetlen károkat 
okozott benne. 1961-ben új állomásépületet építettek Kelemen 
László tervei alapján. Központi csarnoka két falát 
Domanovszky Endre freskói díszítik.  
 
Petőfi tér 
Az épület előtt fekszik a Petőfi tér, mely költőnkről kapta a 
nevét. A poéta a pályaudvar helyén álló épületben, a színházi 
jegyszedőnő házában vészelte át az 1843-1844-es telet. Az 
1944-es bombázás elpusztította a házat, helyén épült a mai 
korszerű pályaudvar. A költő emlékét őrzi az állomás épületé-
nek jobb szárnyán lévő emléktábla, s a téren s álló szobra – 
Medgyessy Ferenc alkotása. A város felfedezésére érdemes a 
Petőfi térről indulni az Aranybika szállodáig.  
 

 
Iparkamara utca 
Bal oldalon magasodik a város legmagasabb épülete, a 20 
emeletes lakóház. A kereszteződés után az első utca jobbra az 
Iparkamara utca, sarkán áll az egykori Kereskedelmi és Ipar-
kamara eklektikus stílusú épülete 1910-ből. A jelenleg a Cí-
visház Rt. (városi ingatlankezelő rt.) által használt épület 
kupoláján glóbusz látható, melyet három nőalak tart, a körer-
kély két figurája (a kereskedelmet jelképező nő, kezében 
Merkur jelvénye, az ipart szimbolizáló erőteljes férfi alak).  
 

 
Piac utca 
A város főutcája a debreceni kereskedelem virágkorában az 
ezerféle árut kínáló későközépkori vásárok idején lett Piac 
utcává. Építészeti arculata csak a 19. század elején, a klasszi-
cizmus hatására kezdett formálódni, s a 20. század elején 
alakult ki véglegesen a szecesszió és az eklektika hatására. 
 
Fazekas Mihály emléktáblája 
A Piac utca 58. számú ház falán látható emléktábla tanúsága 
szerint az épület helyén álló házban élt Fazekas Mihály. A 
domborművek Tóth Árpád apjának, Tóth Andrásnak művei. A 
Ludas Matyi öt jelenetét ábrázolják, egy pedig Fazekas és 
Csokonai barátságának állít emléket. Fazekas Mihályra, a 
botanikusra emlékeztet a Vármegyeháza utcán, a tudós-költő 
egykori kertje helyén kialakított kis emlékkert. 
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Megyeháza 
Az 54. szám alatt az egyik legszebb magyar szecessziós épület 
áll. Az egykori Hajdú vármegye háza – Bálint Zoltán és Jám-
bor Lajos tervei szerint – 1911-12-ben épült. Ezen a telken 
sokáig Debrecen első vendégfogadója, a Fejérló Szálló állt. 
Eddig terjedt a történelmi belváros, hiszen itt ér véget a Nagy-
templomtól induló 670 méter hosszú fahíd, amelyen száraz 
lábbal járhattak a cívisek, ha a sár mindent elborított. A fa-
építmény 1824-ig állt fenn, akkor csatornázták a főutcát. A 
fahíd részeit a 2002-es ásatások során feltárták a Déri Múzeum 
munkatársai, s az Aranybika Hotel előtt, földbe süllyesztett 
tárlóban közszemlére tették.  
A Fejérló Szálló udvarán álló Wesselényi Miklós Nemzeti 
Játékszín Társasága a szálló udvarán álló játékszínben tartotta 
a város első hivatalos magyar nyelvű színielőadását. 1798. 
augusztus 11-én, Kolozsvár után itt szólalt meg másodszor 
magyarul Hamlet. Az előadásoknak az 1811-es tűzvész vetett 
véget. 1849-ben még a híres cigányprímás, Boka Károly is ide 
tette át a székhelyét az Aranybikából, hogy Kossuthnak mu-
zsikáljon. Debrecen 1876-ban lett Hajdú vármegye közigazga-
tási központjává. A megye a 20. század elejére kinőtte az 
egykori házat, helyén 1912-ben elkészült az új vármegyeháza. 
Homlokzata erősen tagolt, s még változatosabbá teszik a híres 
pécsi Zsolnay-gyár pirogránit díszítőelemei, a virágfüzérek, s 
a négy fegyveres hajdú szobra. A huszártorony csúcsán Árpád 
fejedelem bronzszobra áll, a homlokzat közepén Hajdú vár-
megye címere látható. 
 

 
Az épület díszterme az Árpád terem, falát és mennyezetét 
stukkók és a megye településeinek címerei díszítik. Legértéke-
sebbek azonban a Kernstock Károly tervezte színes ablaküve-
gek, amelyek a hét honfoglaló vezért ábrázolják. A terem a 
megyei önkormányzat közgyűléseinek színhelye.  
 
Miklós utca 
A Piac utca megyeházával szembeni oldalában a Miklós utca 
nyílik. Nevét az egykori Szent Miklós kápolnáról kapta, ame-
lyet a 15. században emeltek a városba költöző görögkeleti 
vallásúak. Az utca végén, a jobb oldalon emléktábla hirdeti, 
hogy itt valaha a Miklós utcai kapu állt. 1849. január 7-én, 
amikor a forradalmi kormány a városba érkezett, Kossuth 
Lajos is ezen a kapun lépett be a városba. A kapuőr ezt írta be 
a lajstromba: „Kossuth a magyarok Mózese”. 
 

Jókai Mór, Móricz Zsigmond 
A Miklós utca 9. számú házban lakott Jókai Mór 1849-ben. 
Jókai dunántúli létére nagyon szerette a várost, pedig csak fél 
évig újságíróskodott itt. Művei egész sorában rajzolta meg a 
régi Debrecen képét, a cívisek portréit, úgymint az Emléksor-
ok, a Napló 1848-49-ből, És mégis mozog a Föld, A debreceni 
lunátikus, Kiskirályok, Eget vívó asszonyszív, Sárga rózsa.  
A Miklós utca 12. szám alatt lakott Móricz Zsigmond kisdiák 
korában 1893-1894 között. 
 

 
Kereskedőházak 
A Piac utca 57. szám alatt áll a Kaszanyitzky Endre, az orszá-
gos üvegkereskedő alapította üzlet, mely 1852-től működött. 
Többször átépítették, s őrzi a barokk, a klasszicista, s az eklek-
tika jegyeit. Helyreállításakor freskója is visszanyerte eredeti 
szépségét. A Piac utca és az Arany János utca sarkán álló ház 
egykor szintén kereskedőház volt – jelzi a homlokzata fölött 
emelkedő Merkur alak, jelenleg McDonald’s. A következő 
sarokház romantikus stílusban épült, 1874-ben Csanak József 
számára, aki derecskei jobbágyából lett híres debreceni fű-
szerkereskedővé, s a város kultúrájának támogatójává. Itt 
szállt meg a debreceni tartózkodása során Izsó Miklós és Jókai 
Mór is.  
Bepillantva az Arany János utcába, a jelenleg felújított 3-as 
számú impozáns, eklektikus házban ismét Oroszország főkon-
zulátusa található. A Piac utca bal oldalán az egykori Magyar 
Általános Hitelbank épülete – ma OTP-fiók – áll. Padányi 
Lajos tervei szerint emelték 1937-ben. Homlokzatát 
Gregersenné Lux Alice allegorikus szobrai díszítik – az ipar, a 
mezőgazdaság, a kereskedelem és a szorgalom megtestesítői.  
A 42-48. számú ház bejáratánál (APEH székház) Kovács 
Margit keramikusművész Szüret című alkotása látható. A 39. 
szám alatt áll a város egyik legnevesebb kereskedőcsaládjának 
háza, a Rickl-ház, 1820-as években épült klasszicista stílus-
ban, valójában az udvaron álló Lábasház bővítése. Híres em-
berek emlékét őrzi a 38-as számú ház is, amelynek földszint-
jén. Löfkovics Artúr órás és ékszerész dolgozott. Boltja felira-
táról Tücsökzene című versciklusában Szabó Lőrinc is meg-
emlékezik. Löfkovics 1902-ben a városnak ajándékozta erdé-
lyi régészeti leleteit és éremgyűjteményét, ezzel megvetette a 
városi múzeum alapját.  
 
Gambrinus-köz 
A Gambrinus köz a város egyik szívében húzódik, árkádos 
építészeti jellegének köszönhetően a városközpont egyik 
leghangulatosabb része. A 26-28. szám alatt nagy U alakú 
angoludvaros átjáró-bérház idézi vissza az arra járóban Debre-
cen óvárosi emlékezetét. Itt található a Zenei Könyvtár is. 
Ezen a helyen, a régi Várad (Piac) utca derekán állott a főbírák 
háza, a Szikszay- vagy Dobozy-ház néven emlegetett öreg 
épület, amely nemzedékeken át a régi debreceni főbírák tulaj-
donában volt. A 26/a alatt található a Zenei Könyvtár és az 
Alföld folyóirat szerkesztősége. 
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Az üzletek övezte Gambrinus közből lift illetve lépcsők vezet-
nek le az utcaszint alatti bevásárlóutcácskába. A sarkon egy 
pub kellemes, virágos terasza várja vendégeit. A tervek szerint 
a köz teljes rehabilitációjával átfogó rehabilitációs fejlesztést 
tervez Debrecen önkormányzata. 
Magyaros szecesszió 
A magyaros szecesszió jegyeit viseli magán a Piac utca 26-28. 
szám alatti ház, melyet Pavlovits Károly tervei alapján építet-
tek 1912-13-ban. Az egykori Szikszay vagy Dobozi ház he-
lyén állt, Török Bálint egykori udvarházából alakult ki, s a 
város legrégebbi kőépülete volt. Itt várta 9 évig hiába a 
sztambuli Héttoronyban raboskodó nagyurat, Török Bálintot 
felesége. A 17. században a főbíró rezidenciája lett, többek 
közt innen kísérték útjára a város mártír elöljáróját, Vígkedvű 
Mihályt. 1700 körül a kuruc-kor híres főbírájáé, Dobozi Istvá-
né volt. Duskás István főbírótól vette meg egy gazdag keres-
kedő a 18. század elején.  
 
Az első takarékpénztár 
A nevezetes Fejérló Szálló itt, a 24. szám alatt nyitotta meg 
kapuit, amikor régi épülete megyeházává lépett elő. Ma már 
nem áll ez az épület. Helyére 1912-re megépült a város legré-
gibb pénzintézete, a Debreceni Első Takarékpénztár palotája – 
az uralkodó divatnak megfelelően szecessziós stílusban. A 
homlokzat stukkóit és szobrait Somogyi Sándor készítette. A 
Piac utcai homlokzat reliefjei az ipari, a kereskedelmi és a 
földműves munkát mutatják be. Régi rézportálja egy híres 
berlini műhelyben készült, a belső fajanszmunkákat a pécsi 
Zsolnay-gyár szállította.  
 

 
„Csonka” 
templom 
A Piac utca 
páratlan olda-
lán, a Reformá-
tus Kistemplom, 
a „Csonka” 
templom körül 
fekszik a Ré-
vész tér, mely a 
múlt század 
nagyhírű refor-
mátus egyház-
történészéről, 
Révész Imréről 
kapta nevét. A 
18. századig 
egyszerű faal-
kalmatosság 
szolgált itt 
istentiszteleti 
helyként, amelyet eleinte csak „szín”-nek neveztek, majd 
„kistemplom” lett, hiszen a nagytemplom az András templom 
volt. A Rákóczi- szabad 

 
ságharc idején megszentségtelenítették a bevonuló császári 
csapatok, istállónak használták. A fatemplom sorsát az 1719-
es tűzvész pecsételte meg. Az új, 1600 férőhelyes kőtemplo-
mot egy debreceni polgár, Báthory Szabó András adományá-
ból kezdték építeni. 1726-ban felkerült a rézgomb a tetejére. A 
tűz azonban ezt az épületet sem kímélte. 1727-ben súlyos 
károkat szenvedett, s csak négy év múltán állították ismét 
helyre. 1790-ben készült különleges, copf stílusú szószéke, 
orgonáját a múlt század közepén építette Kiszely István.  
A tornyot eredetileg hagymaszerű toronysisak zárta. 1907-ben 
azonban a sisakot megrongálta egy óriási vihar. Megjavították, 
ám később a szél egészében ledöntötte a toronytetőt. Az építé-
szek belenyugodva Isten akaratába kupola nélküli, bástyaszerű 
kiképzést adtak a toronynak. Azóta „Csonka” templomnak is 
hívják. Többször is le akarták bontani, de Schulek Frigyesnek 
köszönhetően megmaradt. 
 
Széchenyi utca 
A Kistemplomtól balra nyílik a Széchenyi utca. A 15. század-
ban alakult utcát eredetileg Német utcának hívták, mert itt 
laktak a vásárra érkező német kereskedők. A Széchenyi Ist-
vánról, a „legnagyobb magyarról” a múlt század végén neve-
zeték el. Széchenyi a múlt század legjelentősebb reformpoliti-
kusa többször járt a városban. Fiatal huszártisztként Simonyi 
óbester ezredében szolgált. 1840-ben a Tisza szabályozása 
miatt volt Debrecenben. A 4-es számú ház – a népi építészet 
szép példája –  
egykor parókia volt. Számos híres lelkipásztor lakta: köztük a 
patinás debreceni polgárcsaládból származó Könyves Tóth 
Mihály, Kossuth tántoríthatatlan híve, s lakott ott a pap költő, 
Szabolcska Mihály is.Szomszédjában áll Debrecen legrégibb 
fennmaradt lakóháza, az 1690-es években emelt patríciusház, 
mely jelenleg átalakításra vár. Ez az épület egyébként a város 
legrégebbi megmaradt építészeti öröksége. A 17. század végén 
már Diószegi Sámuelé, a város főbírájáé, s első postamesteréjé 
is volt. A ház így fogadóként is szolgált. Legnevezetesebb 
vendége XII. Károly svéd király volt, aki csapataival vereséget 
szenvedett Nagy Péter cár seregeitől és menekülni volt kényte-
len Törökországba. Törökországból az Orosz Birodalmat 
elkerülő úton igyekezett hazafelé, mikor 1714. november 13-
án Debrecen városába érkezett.A Csonka templommal  
 



 
 

 7 

 
szemben a Podmaniczky ház áll, mely falán dombormű 
emlékezik Széchenyire. A ház 1820 körül épült klasszicista 
stílusban, nevét  
gróf Dégenfeld Józsefről, Hajdú vármegye és Debrecen főis-
pánja feleségéről, Podmaniczky Annáról kapta. A sarkon nagy 
múltú patika – régi nevén Mihalovics patika áll.  
 
Történelmi erkély 
 

 
A Piac utca 31. szám alatt áll a Szilágyi-ház. Erkélyéről 1849-
ben Kossuth Lajos mondott lelkesítő beszédet Debrecen nép-
ének. Az erkélyt már elbontották, az épület falán emléktábla 
őrzi Kossuth emlékét. 
 
Városháza 
 

 
Debrecen egyik legjellegzetesebb építészeti emléke, a klasszi-
cista Városháza. Elődje 1531-ben épült, s a város vezetőségé-
nek adott otthont. Századokon át toldozgatták, míg 1802-ben 
méltó kezekbe került az ügy: Péchy Mihály készítette az első a 
tervet, de kivitelezésére nem gyűlt össze elég pénz. Nem 
valósult meg eredeti formájában Povolny Ferenc munkája 
sem, végül Ságody József kamarai mérnök terveit fogadták el, 
aki Polvolny elképzeléseit gondolta tovább. Az impozáns 
timpanonos, árkádos épület kulcsait 1843-ban vehette át a 
város. 1849-ben itt lakott Kossuth Lajos a családjával, s itt 
volt a Honvédelmi Bizottmány Hivatala is. A „titkos levéltár-

ban” őrizték a magyar szent koronát. A klasszicizmus puritán 
ízlésének megfelelően egyetlen dísz ékesíti a timpanont, a 
város címere. Az egyemeletes városházát 1888-ra kinőtte a 
város. Új épületre lett volna szükség, de pénz híján elvetették 
a tervet, s az épületet átalakították. Leegyszerűsített feljárót 
építettek, a nyitott árkádsort befalazták, beablakozták, s függő-
folyosóval kötötték össze a szomszéd épülettel, melyben akkor 
adóhivatal működött. Ezért nevezték el sóhajok hídjának. Az 
épület ma is városházaként működik. A 16. századtól ez az 
épület volt Debrecen szíve. Élet és halál fölött döntött a széles 
jogkörrel felruházott magisztrátus, élén a főbíróval. Kálvin hű 
követőjeként szigorúan őrködött a polgári-családi élet fölött is. 
A tűzvészek megfékezésére szigorú intézkedéseket hoztak, 
mellyel Debrecen meg tudta tartani összekötő szerepét a szét-
szakadt ország részei között.  
 

 
Címer 
Debrecen első ismert címere (1560), már a reformációra utal: 
fő alakja a jobb lábával zászlót tartó bárány, mely hátrafordul-
va a zászlóra tekint. Az 1693-ban adományozott címer to-
vábbvitte e hagyományt, de a főalak gazdag heraldikai kiegé-
szítést kapott. Az aranyrúdon függő zászló a helvét hitvallás 
szimbóluma, a két könyv, amelyen a bárány áll, az Ó-és Új-
szövetséget jelképezi, s utal a „könyves” város kultúrájára is. 
A középen emelkedő pálma életfa-motívum, de a szilárdságot, 
az ellenálló képességet is kifejezi, s érzékelteti a történelmet: a 
környéket ért pusztító háborúkban úgy állt a város, mint siva-
tagban az oázis. A főnixmadár a hányatott sors allegóriája: 
akárcsak a hamvaiból újjászülető csodás madár. A város egyre 
dicsőségesebben újul meg a pusztító tűzvészek után. A Nap a 
halhatatlanság és az erő szimbóluma. A város és a református 
egyház szoros kapcsolata révén ez a címer lett a Református 
Világszövetség (1877) megalakulása előtti években a magyar-
országi református egyház egységes jelképévé. Kiegészítésül a 
reformáció bibliai igéje került rá: „Ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk?” 
 
Tisza-palota 
A Piac utca 18. szám alatt működik a Magyar Államvasutak 
Rt. Igazgatósága, mely palota Povolny Ferenc tervei szerint 
épült az 1820-1830-as években klasszicizáló modern stílusban. 
A palota 1826-1893 között ideiglenesen otthont adott a zene-
dének. Az egyemeletes épületet Tisza Kálmán miniszterelnök 
neje, az akkori tulajdonos kétemeletesre építtette át eklektikus 
stílusban. Ekkor kapta a Tisza-palota nevet.A 16. számú Al-
földi palota az Alföldi Takarékpénztárnak épült (ma OTP-
fiók) 1940-ben klasszicizáló modern stílusban. A palota előtt 
Pátzay Pál alkotása, a Debreceni család szoborcsoportja és egy 
szökőkút áll. Szemközt az ország legpatinásabb szállodája, az 
Aranybika látható. 
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Aranybika Hotel 
Az 1536. óta a Debrecenben élő Bika család telkét és kőházát 
1690-ben megvásárolta a város. 1699-ben fogadónak alakítot-
ták ki az épületet, 1799-ben emeletet építettek rá. 1810-ben 
került a vasból vert, rézzel bevont, öklelő bikát ábrázoló cégér 
a homlokzatra. Így lett Bika János egykori fogadójából 
Aranybika Szálló. 1882-ben Steindl Imre, a Parlament építőjé-
nek tervei szerint egyemeletes szállodát építettek, melyet a 
megnövekedett igények miatt 1913-ban lebontottak. Helyére 
1915-ben épült fel a régi szárny, eklektikus stílusban Hajós 
Alfréd mesterépítész és Villányi Lajos tervei alapján. A hom-
lokzati plasztikát olasz kőfaragó mesterek készítették. Kon-
certterme Bartók Béláról kapta nevét. A szállodát 1976-ban új 
szárnnyal egészítették ki. Az Aranybikában olyan hírességek 
szálltak meg, mint Széchenyi István, Deák Ferenc, Wesselényi 
Miklós, Móricz Zsigmond. A Piac utca 8. szám alatt található 
a megyei könyvtár és a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakkö-
zépiskola. 
 

 
Kossuth szobor 
A városközpontban áll Kossuth Lajos szobra, melyet Margó 
Ede és Pongrácz Szigfrid alkottak nyertes pályaművük alap-
ján. 1914-ben leplezték le a szobrot. Az alkotás mellékalakjai 
között található Szacsvay Imre, aki az országgyűlés jegyzője-
ként a Függetlenségi Nyilatkozat szerkesztője volt, s tettéért 
halállal lakolt. Mellette a főrendiház másodelnökének, báró 
Perényi Zsigmondnak szobra áll. 1849-ben őt is kivégezték. 
Mögöttük magasodik Könyves Tóth Mihály Kossuth-párti 
tábori lelkész alakja, akit szintén halálra ítéltek, de végül 
hétévi várfogsággal megválthatta életét. Kossuth alakjától 
jobbra a vörössipkás ezred zászlótartó katonája búcsúzik 
édesanyjától a csatába indulva. Kossuth tér 
A tér közepén a díszkőburkolatba ágyazva a város olasz 
üvegmozaikból kirakott címere található, Cs. Uhrin Tibor 
alkotása. Közelében Szabó Lőrinc szobra, Lestyán Goda János 
műve áll. Az Aranybika Hotel mellett az ország egyik legna-
gyobb zenélő szökőkútja látható, Pázmándy Antal alkotása.  
 

 
Református Nagytemplom  
Debrecen jelképe a Református Nagytemplom. Móricz Zsig-
mond szavaival élve: „…két tömör tornyával mint hortobágyi 
bika, szembenéz az idővel…” Oláh Gábor hatalmas termetű 
cívishez hasonlította. A város szívében, a Kossuth téren látha-
tó a legjellegzetesebb magyarországi klasszicista építmény, a 
Nagytemplom, mely helyén a nagyhírű botanikus, Diószegi 
Sámuel szerint már a 12. században is templom állt, ami az 
egyik tűzvészben leégett. Vannak, akik úgy vélik, hogy a 
tatárjárás idején is elpusztult egy kisebb templom, de erre 
nincs bizonyíték. Az 1980-1981-es ásatások a 14-15. századi 
Szent András templom északi sekrestyekápolnája alatti – 
bizonyára román stílusú – templom maradványait hozták 
felszínre. Ez a templom 1564-ben leégett, s csak 1626-1628-
ban építették újjá Bethlen Gábor anyagi segítségével. A Kis-
templom felépítése után az András-templomot „öreg” vagy 
„Nagytemplomnak” nevezték. Harangját 1636-ban kapta. I. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem a császáriaktól zsákmá-
nyolt ágyúk ércanyagából két 60 mázsás harangot öntetett 
Johann Regner gyulafehérvári mesterrel. Az egyiket Debre-
cennek, a másikat Kassának ajándékozta. A harangnak vörös 
téglából külön tornyot építettek, ez volt a Verestorony. 1802-
ben megint leégett a templom. A Rákóczi –harang lezuhant, s 
hozzá nem értő kezek locsolni kezdték. A harang megrepedt, s 
elvesztette hangját. 1875-ben öntötték újjá, ekkor vágták ki 
belőle a Rákóczi család címerét, melyet ma a Kollégium Ora-
tóriumában őriznek. A Rákóczi harang az új Nagytemplom 
nyugati tornyába került.Péchy Mihály mérnökkari őrnagy, a 
kollégium egykori diákja kupolás templomot tervezett, s több-
ször is átdolgozta a Kollégium kérésére. A nagyszabású terv 
kivitelezésére nem tellett a városnak. Thaler József kamarai 
építész tervét valósították meg, mely a régi alapok felhaszná-
lásából indult ki. 1805 és 1809 között elkészültek a falak. Az 
első istentiszteletet már 1819-ben megtartották benne. A kelet-
nyugati mellékhajók 55 méter hosszúak, s 15 méter szélesek. 
A berendezést Kiss Sámuel kollégiumi rajztanár tervezte, az 
úrasztalt Dohányosi József debreceni asztalos, Kossuth karos-
székét Derecskei József és felesége adományozta a templom-
nak. A padok – helybeli mesterek munkái – 3000 embernek 
kínálnak ülőhelyet. A II. világháború idején gyújtóbomba 
találat érte az épületet, melynek központi része és a nyugati 
torony tetőzete is leégett. 
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Orgonák 
Az egykori orgonát Jakob Deutsmann bécsi mester építette 
1838-ban. Harminc évvel később 3096 síposra bővült a hang-
szer, s az átalakítás nyomán 43 regiszteren szólalhat meg. 
1927-ben a pécsi Angster cég villamos fújtatásúra szerelte át. 
1996-ban adományozók anyagi segítségével több mint száz-
esztendős mulasztást pótolva felújították. 3 manuál-pedálos, 
59 regiszteres, mechanikus traktúrával, elektromos regisztrá-
cióval rendelkezik. Az eredeti orgonából 11 fa sípsort tudtak 
restaurálni. Megőrzésével a múlt századi hangzásvilágból is 
ízelítőt kap a hallgató. A nagytemplomban 1981 óta áll egy 
másik 3 manuál-pedálos, 52 regiszteres, elektronikus orgona. 
Kettős célt szolgál: egyrészt a pódiummal kiképzett kóruskar-
zaton énekkari kisegítő orgona, másrészt a régi sípos orgona 
újjáépítéséig kisegítő, gyülekezeti énekkarvezető instrumen-
tum.  
 
A történelem tette híressé 

Az 1848-49-es 
forradalom és 

szabadságharc 
során, 1849. 
januárjában az 
ország fővárosát 
fenyegető osztrák 
csapatok előnyo-
mulása miatt a 
kormány és az 

országgyűlés 
székhelyét ideig-
lenesen a cívisvá-
rosba helyezte át. 
Az ország ideigle-
nes fővárosa volt 
Debrecen, amikor 
1849. április 14-
én Kossuth Lajos 
felolvasta a Habs-

burg ház trónfosztását is tartalmazó Függetlenségi Nyilatkoza-
tot. Az államférfit itt választották meg és iktatták be az ország 
kormányzójának. Ma a templomban minden hétköznap reggel 
áhítat, vasár-és ünnepnapokon 3 istentisztelet van. Emellett 
otthont ad számos nemzetközi egyházi rendezvénynek, s az 
egyházkerület ünnepélyes alkalmainak. Orgonakoncerteket, 
hangversenyeket tartanak benne, s a 120 személyes imaterme 
feletti Nagytemplomi Galériában kiállításokat rendeznek.  
 
Emlékkert 
A Nagytemplom mögött díszes Emlékkert húzódik. Az 1861-
ben alakult Emlékkert Társulat tervezete vetette fel, hogy „ A 
természet által Debrecentől megvont folyóvíz, hegyek és kő 
hiányát ugyancsak természet adta fák, bokrok és virágok által 
kell pótolni. A tervezet kezdeményezi, hogy a téren „méltó-
sággal állhassanak olyan emlékszobrok, amiket a hálás nem-
zedék koronként emelend a haza és a tudományok körül érde-
meket szerzett és elhunyt nagy fiainak”.Az első emlékművet, a 

Marschalkó János alkotta Haldokló oroszlánt 1865-ben állítot-
ták fel, az 1849. augusztus 2-i debreceni csata emlékére. A 
síremlék a század végén a Hősök temetőjébe került. Helyére 
Tóth András szabadságszobrát állították, melyet 1906-ban 
elszállítottak a kertből. Helyén ma Bocskai István szobra 
látható – a bécsi béke 300. évfordulójára emlékezve. Közelé-
ben 1895. óta a Gályarabok emlékoszlopa áll. 

 
Debreceni séták 2. 

 
Református Kollégium 
Debrecen életével több, mint 4 és fél évszázadon át összefo-
nódott a reformáció, így az „ország iskolájának” nevezett 
Református Kollégium kiemelkedő szerepet kapott. A Kollé-
gium működését 1538-tól számítják. Szellemi alapjait azok a 
professzorok rakták le, akik a Németalföld, Németország, 
Anglia egyetemein tanultak. A Kollégium önkormányzat 
révén működött. A „coetus” – a diáktársadalom – feje a „sze-
nior” volt, aki irányította és ellenőrizte az ifjúság életét. A 
rektor-professzor a tanulmányokat vezette. Az Ó-Kollégium 
épülete 1564-ben leégett, de bizonyára hamarosan újjáépítet-
ték, mert nemsokára ismét oktattak benne. A diákok életét 
1657-től iskolai törvények szabályozták. Hajnali 3-kor keltek, 
s este 9-kor feküdtek le, a közbeeső időt tanulással, főzéssel, 
télen fűtéssel töltötték. A Kollégiumban a legalsó szinttől a 
legfelsőig tanítottak. 1848-ig kevés professzor dolgozott az 
intézményben, ők csak akadémiai fokon tanítottak, feladatuk 
volt a diákok lelki-szellemi irányítása. Alsóbb fokon az aka-
démikus diákok legjobbjai oktattak. A Kollégium mintegy 200 
partikulájával (rész-iskola) olyam szellemi centrumot hozott 
létre, ahol az ország legfényesebb elméi gyűltek össze száza-
dokon át. 
 A rendszer jól átgondolt tehetségkutatás és – gondozás volt. 
Az anyaiskola a református városi és gyülekezeti iskolákat 
tanítókkal, tanárokkal, rektorokkal, lelkészekkel, tantervekkel, 
tankönyvekkel és tanszerekkel látta el. A partikulák diákjai 
közül kiválogatták a legtehetségesebbeket és a Kollégiumba 
küldték. Számos szegény, de tehetséges diák kapott itt tanulási 
lehetőséget, szállást, élelmezést – takarítás, ételhordás és más 
szolgálatok fejében. Évente több száz, néha 500-600 szegény-
diák élt az Alma Materben. A legációkon – karácsony, húsvét 
és pünkösd alkalmával – egy-egy öreg diák prédikált, a kisdi-
ák kísérte, hogy elbeszélgessen a gyülekezet tagjaival, akik 
megjutalmazták a diákokat és átadták nekik a Kollégiumnak 
szánt adományokat. A szupplikációra, a természetbeni adomá-
nyok összegyűjtésére aratás és szüret után mentek a diákok. A 
Kollégiumot mindig is támogatta a város, de a költségek 80 
százalékát a gyülekezetek adták össze. Amikor Mária Terézia 
megtiltotta, hogy a várost és a gyülekezetek támogassák az 
intézményt, sorra születtek az alapítványok, külföldi egyházak 
is támogatták a Kollégiumot. Falai között nem csak tanítókat s 
lelkészeket neveltek. Olyan műveltséget adott, mellyel a vég-
zettek folytathatták tanulmányaikat, beállhattak városi jegy-
zőnek, elmehettek jurátusnak (jogász), mérnöknek, orvosnak 
vagy tiszttartónak. Itt nevelődött a város vezetősége és keres-
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kedő rétege is. A reformáció idejétől kezdve Németország, 
Svájc, Hollandia, Anglia egyetemein töltöttek 2-3 évet a diá-
kok, majd hazatérve terjesztették tudásukat. A Kollégium 
révén Debrecen tehetségeket, „kiművelt emberfőket” adott az 
országnak. Ezért vált „az ország iskolájává”, Debrecen pedig 
Huszár Gál szavaival szólva „Magyarország és Erdély világító 
lámpásává”.A földrajz, a történelem, az orvostudomány, a 
természettudományok hazai viszonylatban az elsők között 
kaptak helyet a tantervekben. A tanítási nyelv a 19. század 
elejéig a latin volt. Ez biztosította az európai tudományos 
élettel a kapcsolatot. A kollégiumi istentiszteletek nyelve és a 
partikulák alsófokú iskoláinak nyelve a magyar volt. A Kollé-
gium virágkorának a 18. századot tartják, ebben az időben 
dolgoztak ott a leghíresebb tudósprofesszorok. De ez volt a 
Habsburg-hatalom Kollégium ellenes intézkedéseinek a kora 
is. A diákönkormányzat fokozatosan professzori felügyelet alá 
került. Mária Terézia pedig még a diákok külföldre jutását is 
megnehezítette. Az 1739-ben alakult Kollégiumi Kántus 
magas fokra emelte az egyházi éneklést. A Rézmetsző diákok 
társasága 1790. és 1815. között térképekkel, szemléltető esz-
közökkel gyarapította a tankönyvirodalmat. 1901-re elodázha-
tatlanná vált az épület felújítása. Péchy Mihály, a kollégium 
egykori diákja megtervezte a déli szárny újjáépítését. 1802-
ben, a pünkösdi vakáció alatt a tűz elpusztította a régi épületet. 
A szünidőt ott töltő szenior és néhány diák önfeláldozóan 
mentették a könyvtárat, a levéltárat, a fizikai szertár anyagát, a 
tantermeket. Az épen maradt helyiségekben, a tantermekben 
átalakított diák-és tanárlakásokban szeptemberben megkezdő-
dött a tanítás. 1803-1816 között Péchy Mihály tervei alapján 
megépült az új Kollégium. Az Ó Kollégium épületét lebontot-
ták, s 1870-1874 között a pesti Vasél Lajos építész tervei 
szerint egybekapcsolták a két épületet. Így nyerte el mai sza-
bálytalan négyszög alakját.  
 
Az épület 

 
Az épület homlokzatát a főbejáratnál Nagy Sándor János 
bronz reliefjei díszítik. 1931-ben helyezték el Zwingli és 
Kálvin, a két nagy hitújító portréját. Mellettük Kölcsey Fe-
rencnek, Arany Jánosnak, Csokonai Vitéz Mihálynak, a Kol-
légium leghíresebb diákjainak portréi láthatók, idézeteik ol-
vashatók. A főhomlokzat jobb oldalán Medgyessy Ferenc 
alkotásai láthatók, az I. világháborúban hősi halált halt kollé-
giumi tanároknak és diákoknak, s Móricz Zsigmondnak állíta-
nak emléket. Mellette Fazekas Mihály domborművét helyez-
ték el. A főbejárattól jobbra az első lépcsőfordulóban Nagy 
Sándor János – Baltazár Dezső püspökké választásának 25 
éves évfordulójára alkotott domborműves emléktáblája látha-
tó. A második emeleten Toroczkai Oszwald üvegmozaikja 
Hatvani István professzort ábrázolja, amint tanítványai köré-
ben az elektromos dörzsgépe mellett áll. Alatta az „ördöngős 
professzor”, Hatvani sírköve áll. 1938-ban, a 400 éves jubile-
um alkalmából kerültek az imateremhez vezető lépcső falára 
Gáborjáni Szabó Kálmán freskói, melyek a Kollégium történe-
téből vett jeleneteket ábrázolják. A szabadságharc történetében 
a Kollégiumnak is jelentős szerep jutott. 1849. január 9-től 

május 21-ig az imateremben tartotta üléseit a képviselőház. A 
szószéket díszítő emléktábla emlékeztet Kossuth beszédeire: 
„Ez Istennek szentelt szószékről szólta a nemzetmentés igéjét 
Kossuth Lajos.” Itt szövegezték meg a Függetlenségi Nyilat-
kozatot, és itt vitatták meg a képviselők. A Kollégiumban 
működött a nyomda, mely a szabadságért harcoló ország 
pénzét, a Kossuth bankókat nyomta. Mintegy száz év múlva, 
1944. december 21-én az Oratórium ismét a nemzetgyűlés-
ének adott helyet: itt ült össze az ideiglenes nemzetgyűlés. A 
nagy történelmi eseményekre a bejárat külső falán elhelyezett 
emléktábla utal.  
 
Nagykönyvtár 
A Kollégium nagykönyvtára félmilliós állományával a ma-
gyarországi református egyház legnagyobb gyűjteménye. 
Egyes ritkaságai Európában, sőt a világon is egyedülállóak. 39 
kódexet az 1300-as 1500-as években írtak pergamenre. 146, az 
1500-as években kiadott úgynevezett ősnyomtatványt, 114 a 
világon egyetlen példányban fennmaradt művet (unikumot), s 
a régi magyar irodalom 1700 előtti emlékeiből mintegy 1600 
ritkaságot őriznek itt. A gyűjtemény becses darabjai a híres 
diákok, Csokonai Vitéz Mihály, Arany János, Kölcsey Ferenc 
és Ady Endre kéziratai. A hálás diákok értékes könyvekkel 
gyarapították az Alma Mater könyvtárát. A legértékesebbek 
Nicolaus Germanusz kéziratos térképlapjai, 1450-1470 tájáról. 
Jelentős Méliusz Juhász Péter első magyar növénytana, a 
Herbárium 1578-ból. A 17. század végén itt alakult ki a leg-
önállóbb hazai könyvkötészeti stílus 
 

 
 
Debrecen egyik legjellegzetesebb építészeti emléke, a klasszi-
cista Városháza. Elődje 1531-ben épült, s a város vezetőségé-
nek adott otthont. Századokon át toldozgatták, míg 1802-ben 
méltó kezekbe került az ügy: Péchy Mihály készítette az első a 
tervet, de kivitelezésére nem gyűlt össze elég pénz. Nem 
valósult meg eredeti formájában Povolny Ferenc munkája 
sem, végül Ságody József kamarai mérnök terveit fogadták el, 
aki Polvolny elképzeléseit gondolta tovább. Az impozáns 
timpanonos, árkádos épület kulcsait 1843-ban vehette át a 
város. 1849-ben itt lakott Kossuth Lajos a családjával, s itt 
volt a Honvédelmi Bizottmány Hivatala is. A „titkos levéltár-
ban” őrizték a magyar szent koronát. A klasszicizmus puritán 
ízlésének megfelelően egyetlen dísz ékesíti a timpanont, a 
város címere. Az egyemeletes városházát 1888-ra kinőtte a 
város. Új épületre lett volna szükség, de pénz híján elvetették 
a tervet, s az épületet átalakították. Leegyszerűsített feljárót 
építettek, a nyitott árkádsort befalazták, beablakozták, s függő-
folyosóval kötötték össze a szomszéd épülettel, melyben akkor 
adóhivatal működött. Ezért nevezték el sóhajok hídjának. Az 
épület ma is városházaként működik. A 16. századtól ez az 
épület volt Debrecen szíve. Élet és halál fölött döntött a széles 
jogkörrel felruházott magisztrátus, élén a főbíróval. Kálvin hű 
követőjeként szigorúan őrködött a polgári-családi élet fölött is. 
A tűzvészek megfékezésére szigorú intézkedéseket hoztak, 
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mellyel Debrecen meg tudta tartani összekötő szerepét a szét-
szakadt ország részei között. 
 
Levéltár 
A Nagykönyvtárból jött létre a levéltár az 1700-as évek köze-
pén. Ekkor különítették el a könyvtári anyagtól a hivatalos 
iratokat és a dokumentumokat. A 2000 folyóméternyi anyaga 
felbecsülhetetlen értékű. 
 
Kollégiumi Iskolatörténeti Múzeum 
A Régiségtár működéséről 1761-ből van az első adat, jelenleg 
a Kollégium Múzeumának  feladata a régiségtár anyagának 
kiállítása, a diákélet tárgyi emlékeinek gyarapítása, és a tiszán-
túli református gyülekezetek történetével és művészetével 
kapcsolatos emlékek gyűjtése.  
A múzeum többek között bemutatja a régi törvénykönyveket, 
a diákviseleteket, a tűzoltószerszámokat, a Kántus kottáit, 
fényképeit, a rézmetsző diákok alkotásait, szabadságharcos 
relikviákat. 
Becses darabja például Csokonai fuvolája, Arany János pipája, 
Petőfi Sándor pohara. 
Mintegy félszáz olyan XVIII. századi fizikai eszköz látható itt, 
amely hivatalos védettséget élvez. Az állat- és kőzetgyűjte-
mény legértékesebb darabja a kabai meteorit, amelyet a közeli 
település határában találtak 1857-ben,  s amely szénhidrogén-
tartalma miatt vált világhírűvé.  
 
Egyházművészeti kiállítás 
 

 
Ugyancsak a földszinti folyosóról nyílik az egyházművészeti 
kiállítás: itt a református templomok úrasztali kellékei, XVI-
XVII. századi hímzések, a debreceni ötvösök aranyozott 
ezüstkannái, a helybéli fazekasok, rézművesek, ónöntők mun-
kái érdemelnek figyelmet .A Kollégium udvarára nyíló árká-
dos folyosókon az Alma Mater történetéhez szorosan kapcso-
lódó személyek portréi találhatók: reformátorok, erdélyi feje-
delmek, professzorok, költők. 
Ha kikukkantunk a domborműveket rejtő árkádok alól, egy kis 
harang látható: ez volt az iskolai csengő. A Rákóczi-harang 
kireszelt darabjából öntötték az 1802-es tűzvész után, s a 
kicsapott diákokat búcsúztatták vele. 
A középső épület főlépcsőházában Petőfi szobra fogadja a 
látogatót, Izsó Miklós alkotásának gipsz eredetije ez, melynek 
bronz öntvénye a budapesti Március 15. téren látható. 
A szoborral szemben nyílik a Díszterem - a Kollégium ünnepi 
alkalmainak színhelye - s a környező folyosókról nyílnak a 
Református Hittudományi Egyetem tantermei. A hátsó épület 
a Kollégium gimnáziumának s a gimnázium internátusának ad 
helyet. 
 
A város szívében 
A város szíve - a Kollégiummal és a Nagytemplommal együtt 
- a Kálvin tér a központ legrégibb köztere sokáig az Egyház 
(templom) tér nevet viselte. Régi épületeiből alig maradt 
néhány - az „ördöngös professzor", Hatvani István házáról is 

csupán az Új Városháza falán elhelyezett emléktábla ad hírt. 
Ma a tér meghatározó látványa a Csokonai-szobor. Izsó Mik-
lós (1831-75) 1867-ben két változatban is elkészítette a szob-
rot. Az elsőt a zsűri túl ösztövérnek találta. - Valamirevaló 
debreceni ember nem lehet ilyen sovány - vélték a megrende-
lők. A második agyagminta már eszményítve ábrázolta a 
költőt. Ennek alapján készítették el Münchenben az emlékmű-
vet. Leleplezésére 1871-ben került sor.A tér délkeleti sarkán 
épült fel a Kálvin téri üzletközpont, a sokat vitatott „vár", 
illetve várkastély - a debreceni uradalom XIII. századi birto-
kosainak, a Dósa családnak a rezidenciája helyén. Az Udvar-
háznak is nevezett épületkomplexum tíz év alatt készük el, az 
első ütemben a régi, kastélyra emlékeztető épületegyüttes 
született meg Kertai László tervei szerint (1988). A második 
ütem épületeit Kováts András mérnökcsoportja tervezte. Az 
üzletközpont Kossuth téri bejáratánál Pázmándi Antal kerá-
miadíszei Debrecen történetének, régi építészetének motívu-
mait idézik. Velük szemben - a Európai Információs Központ 
épületének falán - kapott helyet az a márvány emléktábla, 
amelyet Mátyás királlyá választásának ötszázadik évforduló-
ján lepleztek le a Vár utca - azóta lebontott - egyik házán. A 
felirat megemlékezik a város egykori birtokosairól, a Hunya-
di-családról s a várkastélyról is.Az üzletközpontban többek 
között a MALÉV irodája, a Cívis Szálloda, különböző szaküz-
letek, butikok, cukrászdák, bankok kaptak helyet. A Nagy-
templom Füvészkert utcai oldalán a Verestorony feltárt ma-
radványai láthatók 
 

 
Líciumfa 
A Múzeum utca sarkán áll a történelmi nevezetességű lícium-
fa. Az ördögcérnabokor se nem fű, se nem fa, országszerte nő. 
A „fává” nőtt lícium botanikai ritkaság. Az anekdota szerint itt 
vitatkozott Bálint pap Ambrosius mesterrel, kezében lícium-
ágat tartva. A katolikus Ambrosius azt hangoztatta, hogy 
Kálvin tanaiból sohasem lesz vallás. „Abból akkor lesz vallás, 
amikor a lícium fává nő.” „Hát akkor fa lesz belőle” válaszolta 
Bálint pap és a földbe szúrta a líciumágat. Az ágacska fává 
nőtt, ágaival befonta a lelkészlak vasrácsos ablakát, tartja  a 
hagyomány, melynek nincs történeti alapja. A líciumfa kora 
mintegy 200 év, a XVI. századi Méliusz házat 1740. körül 
lebontották. A helyén egyházi épületet emeltek, ennek vasrá-
csaira fonódott a lícium. Amikor a századfordulón ezt az 
épületet is lebontották, a későbarokk ablakrácsot meghagyták 
a fával együtt. 
 
Déri tér 
A Kálvin tér 17. számú Püspöki Hivatal 1889-ben épült 
Gregersen Gábor és Fischer Károly tervei szerint. Szomszéd-
ságában, a Füvészkert utca 2. szám alatti, koraeklektikus 
stílusú épületet Gerster Kálmán tervezte 1880-ban. Az egykori 
Gazdasági Akadémiában a Déri György Néprajzi Múzeum 
kapott helyet az 1940-es években, jelenleg a Református 
Kollégium Általános Iskolája. Az oktatási intézmény Déri téri 
falára Szent István király domborműve került 1938-ban, halá-
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lának 900. évfordulójára. Alkotója Cser Károly (1880-1965), 
aki a pályázat nyerteseként megvalósíthatta elképzelését, az 
1937-es párizsi világkiállításon egy arany- és két ezüstérmet 
kapott munkássága elismeréseként.A Déri tér a város intim 
hangulatú tere pihenésre csábít. Szemben látható a Déri Mú-
zeum, nyugati oldalára az egykori Nemzeti Bank eklektikus 
stílusú épülete került 1933-ban, terveit Hübner Tibor készítet-
te. Falát Medgyessy Ferenc remekei négy fejszobor és négy 
dombormű díszítik.A Perényi utcán álló Fazekas-Diószegi 
emlékmű Somogyi Sándor alkotása. A szobrász pályázaton 
nyerte el a megbízatást, megelőzve Medgyessy Ferencet is. A 
kész művet 1907-ben, az első, Linné rendszere alapján írt 
magyar nyelvű füvészkönyv megjelenésének századik évfor-
dulójára leplezték le. 
  
Déri Múzeum 
A Déri Múzeum eklektikus épülete a francia Becsületrenddel 
és a bolgár király tisztikeresztjével is kitüntetett Györgyi 
Dénes és Műnnich Aladár, a Postaigazgatóság épületének 
tervezője elképzelései szerint épült  

 
1926-tól 1928-ig. Az épület előtti négy világhírű Medgyessy 
szoborkompozíciót 1930-ban leplezték le. Balról az első a 
Régészet jelképe, a széparcú nőalak kőbaltát tart a kezében. 
Második a Tudományt megtestesítő, könyvet olvasó férfialak. 
Őket a Művészet allegóriája követi: az erőteljes asszonyfigura, 
kezében szobormodellel. A Néprajzot férfialak jelképezi, 
kezében díszesen faragott pásztortülök. A szobor portréja a 
művész önarcképe.A szobrok a hivatalos magyar művészet 
vezetőinek véleménye ellenére kerültek ki a párizsi világkiállí-
tásra. A döntést mégis fényesen igazolták az eredmények: 
Maillol és Despiau francia szobrászok ajánlatára 1937-ben az 
alkotások elnyerték a világkiállítás nagydíját. A teret még 
három Medgyessy szobor ékesíti. Ha a Postaigazgatóság felől 
érkezünk a térre, balra Móricz Zsigmond ülőszobrát láthatjuk, 
„magyar Buddhának” is nevezik. A Debreceni Vénuszt és a 
Táncosnőt a művész születésének centenáriumán, 1984-ben 
leplezték le. Közelükben találjuk a Merengő nő című női 
aktot, Debreczeny Tivadar szobrász alkotását. 1920-ban Déri 
Frigyes a kultúra gyarapítására és az ifjúság nevelésére Debre-
cennek ajándékozta nagy értékű gyűjteményét. A nagylelkű 
selyemgyáros még jelen lehetett az alapkő letételénél, de a 
múzeum megnyitását már nem érte meg.Az ünnepélyes meg-
nyitóra 1930-ban került sor. Beszédében Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter kiemelte: „Három szerencsés dolog találko-
zott: Dérinek a nagy adománya, a városnak igazán monumen-
tális áldozatkészsége és a nagy hozzáértése… Elsőrendű gyűj-
temény jött létre, amely nemcsak országos, hanem európai 
relációban is megállja a helyét”. Déri György tüzérezredes, 
Frigyes öccse 1938-ban néprajzi gyűjteményét adományozta a 
városnak, 1949 óta ez is a Déri Múzeumot gazdagítja. A II. 
Világháború kevés kárt okozott a műkincsállományban, ám 
annál többet az épületben. Helyreállítása, 1951 óta ismét 
fogadja látogatóit.  Az 1970-es években felújították, 1977-ben 
pedig új állandó kiállítás nyílt benne.  

 
Csokonai Színház 
Visszatérve a Csapó utcából nyílik a Burgundia utca, mely a 
kelet-francia Burgundiából idetelepült kereskedőkről kapta a 
nevét. A jobbra nyíló Balaháné utcát a „nemzet csalogányáról” 
nevezték el. A színésznő 1866 és 1871 között játszott a debre-
ceni színházban. Az utca a Liszt Ferenc utcába torkollik, mely 
végén a Csokonai Színház áll. Az első színtársulat, valószínű-
leg Kelemen Lászlóé, 1795-ben jött a nagyvásárokra. 1798-
ben Wesselényi Nemzeti Játékszín Társasága tartotta itt elő-
adásait. 1825-ben Petőfi későbbi barátja, Megyeri Károly és 
társulata a Kossuth utca sarki Vargaszínben játszott. Az épület 
1835-ben használhatatlanná vált, s a város eladta, a pénzt 
színház építésére tette félre.  Az előadások évtizedekig egy 
közeli magtárban folytak. A város először Ybl Miklóst kérte 
fel a színház tervezésére, de terve meghaladta a város anyagi 
lehetőségeit. Ybl ráállt, hogy másik tervet készítsen, ám ami-
kor megtudta, hogy Szkalniczky Antalt is felkérték, visszalé-
pett. Így Szkalniczky terve valósult meg 1861-1865 között. A 
színház homlokzatát eredetileg két allegorikus nőalak és hat 
költőszobor díszítette, valamennyi Marschalkó János műve, 
aki a Lánchíd alkotójaként vált ismertté. A szobrok megsérül-
tek, így az allegorikus nőalak helyébe Antal József 
Melpomené figurája és Boldogfalvi Farkas Sándor 
Terpszikhoré szobra került. Az új költőszobrok alkotói: Pető-
fiét Szabó Iván készítette, Csokonaiét Várad Sándor, Vörös-
martyét Kamotsay István, Kölcseyét Ungváry Lajos, Kisfa-
ludy Károlyét Soproni Stöckert Károly. Az épület előtt neves 
igazgatóinak, Horváth Árpádnak és Téri Árpádnak a szobra 
áll, Berky Nándor és Török Richard alkotásai láthatók.A 
színpadnyílás felett Telepy Károly, debreceni születésű festő-
művész örökítette meg a magyar színészet korai korszakának 
Debrecenben is fellépő nagyjait: Szerdahelyi József, Megyery 
Károly, Fáncsy Lajos, Kántorné Engelhardt Anna, Lendvay 
Márton, Szentpéteri Zsigmond és Udvarhelyi Miklós portréi 
figyelhetők meg.1865. októberében  a megnyitón a színházkö-
szöntő prológust Jókai Mór írta, s felesége Laborfalvy Róza 
szavalta el. A Bánk bánnal tisztelegtek az új színház előtt. A 
teátrumban az állóhelyekkel együtt 1800-2000 főnek jutott 
hely. A 20. század elején az állóhelyekre is páholyokat építet-
tek, így a férőhelyek száma 600-ra csökkent. 
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Csapó utca 
A Csapó utca a város egyik legősibb utcája. Egykor Homok 
vagy Homokos utcának nevezték. Lakói, a gubacsapók, guba-
posztót készítő iparosok már 1395-ben céhbe tömörültek. 
Szilágyi Erzsébet pedig 1467-ben két vásár tartására adott 
jogot nekik. Ekkor kapta az utca mai nevét. 1849-ben viselhet-
te volna a „Költők utcája” nevet is. A 16. számú (azóta lebon-
tott) házban ugyanis Vörösmarty Mihály lakott a családjával 
együtt. Itt lelt otthonra Petőfi Sándor feleségével és kisfiukkal, 
Zoltánnal. A költő hadbavonulása után itt látogatta meg őket 
Arany János. Lakott ezen az utcán Jókai Mór, Vas Gereben és 
Vachott Sándor is. A Csapó utca és a Vár utca sarkán épült fel 
1894-ben Tóth István tervei szerint a Zenede eklektikus stílusú 
épülete. 1927-ben megtoldották egy emelettel. Hangverseny-
termét Mirkovszky Géza festő, építész freskói díszítik. Ma a 
Kodály Zoltán Szakközépiskola működik az épületben. Az 
iskola 1957-ben, Gulyás György karnagy igazgatósága alatt 
vette fel a nagy zeneköltő nevét. A városvezetés 2009-ben egy 
részét sétálóutcává alakította, a környező épületek homlokza-
tait folyamatosan restaurálja. A megújult Csapó utca a pihenés 
kis szigete, valamint a kultúrált, színvonalas bevásárlási körút 
egyik legnépszerűbb célpontja lett. 
 
A Főnix Csarnokig  
A Csapó utca 28-32. számú épület mellett fekszik a fedett 
vásárcsarnok, melyből a Rákóczi utcán át a Csapó utcára vezet 
az út, vége az Árpád térbe torkollik. A területet 1898-ban a 
millennium tiszteletére nevezték el Árpád-térnek. 1911-12-
ben, Vecsey Imre építész adományából Tóásó Pál budapesti 
építész tervei alapján épült fel a neoromán stílusú református 
templom, lelkipásztorai közt találjuk Révész Imrét, a későbbi 
híres püspököt is.Ha a tér mögött, a Kassai úton folytatjuk 
utunkat, a bal oldalon a 2002-ben felépült Főnix Sport-és 
Rendezvénycsarnok, melyben Tornász Világbajokságot, 
Országos Teremlabdarúgó Bajnokágot, Aerobik Európa Baj-
nokságot rendeztek. Mellette áll a Kertai László tervezte 
Hódos Imre Sportcsarnok. A hajdúnánási születésű Hódos 
Imre bírkózó (1929-89) a helsinki olimpián aranyérmet szer-
zett. Nagy hírnévre tett szert: Stocholm, Palm Sprigs és 
Banning városa is díszpolgárává fogadta. 

 
Köztemető 
A Köztemetőt a Nagyerdőből kiszakított 100 holdnyi területen 
létesítették. Bejáratánál Dombrádi Némethy László Krisztus-
szobra áll. A temetőkertet, a ravatalozókat és a krematóriumot 
a város akkori műszaki osztályvezetője, Borsos József tervez-
te, s 1932-ben építették fel. A magyaros szecessziós ravatalo-
zó klinkertéglából épült. Timpanonja tetején a 
nagyszentmiklósi kincsből ismert ivócsanak áll. A ravatalozó-
termek előtti árkádsor vakolatfreskóit Toroczkai Oszwald 
alkotta. Az üvegablakokat és a belső freskókat B. Kokas Klára 
iparművész, Haranghy Jenő főiskolai tanár, Holló László és 
ifj. Kovács János debreceni festő és grafikus készítették. Az 
alagsorban elhelyezett krematóriumot 1951-ig nem használták 
a katolikus egyház vétója miatt. Aztán az egész országból 
idehozták a halottakat hamvasztásra. A tervező, Borsos József 
hamvait tartalmazó urnát az épülettel szemben, sírban helyez-

ték el.1932-ben a város neves polgárainak hamvai is ide kerül-
tek a felszámolt régi temetőkből. 
 
 

 
Kossuth utca 
 

 

A mai Kossuth utcát egykor Nagy Cegléd utcának hívták, 
neve a cegle, „sárgafűzfa” nevéből ered, a cegléd füzes helyet 
jelent. Az 1860-as évekig a hat fő- vagy ahogy régen nevez-
ték-,  derék utca egyike volt. A jelenlegi Méliusz térig (régen 
Dohánypiac). 1894-ben, Kossuth halálának évében nevezték el 
Kossuth utcának. Az 1811-i tűzvész alaposan átrendezte az 
utcát. Páratlan oldalán egykor kereskedőházak sorakoztak. A 
7-13. számú házakban a Kardos család tartott fenn üzleteket, 
1862-től itt kaptak helyet a fényképészek is. Szépen helyreállí-
tott klasszicista épületek láthatók a 7. és a 9. szám alatt, eklek-
tikusok a 11. és 13. szám alatt. A 21. számú koraeklektikus 
ház helyén állt az Angol Királynő Szálló, melynek kialakítása 
során a 17. század végi földszintes fogadóépületre 1890-ben 
emeletet építettek. A Kossuth utca 8. számú ház 1909-ben 
épült Stégmüller Árpád építész és téglagyáros tervei alapján 
szecessziós stílusban. Ma üzletek működnek benne. 1993-ban 
emléktáblát avattak  a falán az 1956. október 23-i sortűz áldo-
zatainak emlékére.  
 
Ideiglenes Nemzeti Kormány 
A 12-14. számú telken 1912-re épült fel az eklektikus stílusú 
Pénzügyi palota. Helyén egykor Komáromi Csipkés György 
háza állt, amelyben az 1711-es szatmári béke előkészítő tár-
gyalásai folytak Károlyi Sándor kuruc tábornok és Pálffy 
János császári tábornagy között. Az eseményt megörökítő 
feketemárvány relief Tóth András műve, az előcsarnokban 
látható. Itt ülésezett 1944. december 22. és 1945. április 7. 
között az Ideiglenes Nemzeti Kormány. A 18. számú ház 
Kazay Sámuel gyógyszerészé, a nagy könyvgyűjtőé és Balogh 
Péter kereskedőé volt a 18. században. 1826. és 1829. között 
Litsmann József alakította át copf stílusúra. Udvari homlokza-
tának négy, antik mitológiájú homokkő domborműve a 19. 
század elején készült, egyik a kereskedésre utal. A 20. szám 
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alatt áll a Rendőrségi palota, melyet Borsos József tervezett 
1914-ben. Az építész bőségesen használta a hódmezővásárhe-
lyi mázas kerámiát. A főbejáratot Debrecen címere díszíti.  
 
Verestemplom 

Az utca Méliusz Juhász 
Péterről elnevezett térré 
szélesedik, ahol az Euró-
pában egyedülálló Veres-
templom áll. A nyers 
téglaborítású templom 
Szom-bathy István egy-
kori főbíró alapítványá-
ból épült neogótikus 
stílusban, 1887-ben. A 
terveket Petz Sámuel 
műegyetemi tanár készí-
tette. Falait Haranghy 
Jenő debreceni származá-
sú festő 1937-ben festette 
ki Baja Mihály pap-költő 
megrendelésére. Az 
emberalakok nélküli 
freskók a zsoltárokat 
idézik fel. 
 
Attila tér  
A Nap utca vezet az 
Attila térre, a neobizánci 
stílusú görögkatolikus 
templomhoz. 1910-ben 

épült, oltárképeit és freskóit Lohr Ferenc festette. A szentély 
freskói az 1914-es 
bombamerénylet-
nek és a máriapócsi 
kegykép könnyezé-
sének állítanak 
emléket. A temp-
lom oldalfalán 
bronztábla emléke-
zetet rá, hogy itt 
állt a Szent Anna 
utcai kapu.  
 
Katolikus temető  
A vasúti felüljárón 
túl húzódik a Vá-
góhíd utca, jobbra 
az egykori katoli-
kus temető. A 
temetőt 1716-ban 
nyitották meg és 
1931-ig használták. 
1774-ben Kállay 
János, a tiszántúli 
kerületi tábla elnö-
ke saját költségén 
barokk stílusú kápolnát építtetett benne nyolcfülkés sírbolttal. 
A II. világháborúban megsérült kápolnát 1965-ben állították 
helyre.  
 
Tímárház 
A Nagy Gál István utca névadóját ötször választották Debre-
cen főbírájává 1587. és 1611. között. Az ország három részre 
szakadása utáni időben ő volt az, aki megvédte a várost a 
török és a német támadásoktól. Az utcácskának- amely egykor 
a közeli Tímár utca része volt- legnevezetesebb épülete a 
Tímár-ház. 1993-ban emléktáblával jelölte meg a város ön-
kormányzata, Debrecen és vidéke Ipartestülete: „Egykor ezen 

a városrészen sorakoztak a nagyhírű tímármesterség műhelyei. 
Emléküket őrzi ez a porta. 
 

 
Római katolikus emlékek 
A 21. számú klasszicista ház a római katolikus főplébánia a 
19. században épült Litsmann József tervei alapján. Itt keresz-
telték meg 1848. decemberében Petőfi Sándor fiát, Petőfi 
Zoltánt. Az eseményre Petőfi a Fiam születése című versének 
részletével emlékeztet a ház falán elhelyezett emléktábla. A 
28. szám alatt Svetits Mátyásné alapítványa révén 1896-ben 
megnyílt a Római Katolikus Polgári Leányiskola, majd 1898-
ban a Tanítóképző Intézet. A régi és új épületben a Svetits 
Katolikus Óvoda, Elemi Iskola Gimnázium és Diákotthon 
működik. 
 
A volt piarista gimnázium 
Az 1903-ban emelt 17. számú épület adott helyet egykor a 
piarista főgimnáziumnak, ma a Csokonai Gimnázium otthona. 
Az 1721-ben megnyitott piarista gimnázium az első katolikus 
középiskola volt a városban. Diákja volt Szentmarjai József, a 
Martinovics-összeesküvés egyik vértanúja. Az iskola utódja, a 
Csokonai Gimnázium nemzetközi hírű iskolamúzeummal 
dicsekedhet. Szobortára római, berlini, atheni, kairói, tokiói és 
budapesti adományokból gyűltek össze. Az oktatást segítő 
makettek, szobrok, régészeti leletek gazdag gyűjteményét 
külföldön is ismerik.  
 
Szent Anna katolikus székesegyház 
Helyén már a középkorban is állt hasonló nevű kápolna, erre 
utal az utcanév is. A templom nem épült volna meg, ha az 
1715. évi országgyűlés nem szabja Debrecen szabad királyi 
városi kiváltságainak feltételéül, hogy a város köteles a római 
katolikus plébániának, a templomnak és a szerzeteseknek 
helyet biztosítani. A barokk stílusú templom 1721 és 1746 
között épült fel gróf Csáky Imre püspök költségén a milánói 
születésű Giovanni Battista Carlone tervei alapján. Az 1811-es 
tűzvész megrongálta a templomot. Az 1830-as években 
Povolny Ferenc tervei nyomán alakult ki homlokzatának és 
tornyainak végleges kiképzése. A kapuk melletti fülkében 
balról Szent István király, jobbról fia, Szent Imre herceg szob-
ra, a főbejárat fölött az alapító, Csáky címere látható. A főol-
tárkép a templom védőszentjét, a Máriát tanító Szent Annát 
ábrázolja. A legrégibb és legértékesebb festmény az egyik 
oltárkép- Calasanzi Szent Józsefet, a piarista rend alapítóját 
ábrázolja piros ruhás tanítványai között. Valószínűleg Karl 
Rahl osztrák festő, Lotz Károly, Than Mór és Munkácsy 
Mihály mestere festette.Bizonyosan 18. századiak a mellékol-
tárok faragványai és barokk szobrai. A mennyezet és az abla-
kok alatti falfelület a harmincas évekbeli nagy felújításkor 
kapta nagy freskó-és stukkódíszeit. Ekkor készültek Ungváry 
Sándor mennyezetfreskói is, amelyek az Árpád-ház szentjeit 
ábrázolják. A 15-18. századi katolikusság jellegzetes alakjait 
idéző faliképek Takács István és Prohászka József munkái.Az 
altemplomban a kegyesrend (a piaristák) tagjainak kriptái 
láthatók, köztük a templomépítő Csáky Imréé. 1993-ban meg-
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alakult a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Debrecen 
székhellyel, püspökét a székesegyházban iktatták be. Azóta a 
templom a püspöki székesegyház szerepét is betölti.  

 
Céhtörténeti épületek 
A Varga utca nevében is jelzi, hogy a vargák (a gubacsapók, a 
tímárok, a nyomtatók iparostársai) laktak itt. Szemben a Bat-
thyány utca nyílik, nevét az első független magyar kormány 
miniszterelnökéről, Batthyány Lajosról kapta. Az utcácskát 
1861-ig Harmincad utcának nevezték, mert itt lakott az a 
hivatalnok, aki a királyi adót, a harmincadot szedte. A 11. 
szám alatt, Nánássy Gábor városi tanácsnok telkén állt az a 
magtárépület, amely 1835. augusztusától az új kőszínház 
elkészültéig a város színházépületéül szolgált. Az átmeneti 
állapot 30 évig tartott, ám a mostoha körülmények ellenére 
olyan nagyságok játékát élvezhették itt a debreceniek, mint id. 
Lendvay Márton, Fáncsy Lajos, Kántorné, Udvarhelyiné és 
Prielle Kornélia. 1846-ban Petőfit nagy ünneplésben részesí-
tette e színház közönsége, amikor Prielle Kornélia elénekelte a 
költő dalát. Petőfi szerelemre lobbant a színésznő iránt, s még 
az előadás közben feleségül kérte. A frigy meghiúsult, mert 
sem a református, sem a katolikus pap nem volt hajlandó 
összeadni őket. Ez az udvar volt a színészkedéssel kacérkodó 
Arany János „sikereinek” színhelye is. Huszonkétszer lépett 
fel itt, többnyire igénytelen darabokban és igénytelen szere-
pekben.A 16. számú ház Petőfi emlékét idézi. 1848-ban itt 
adott otthont Ormós szabómester a költőnek és családjának. Itt 
született Petőfi Zoltán 1848. december 15-én. A 6. számú 
házban vett ki bútorozott szobát Ady Endre barátjával 1899-
ben debreceni újságíróskodása idején. 
 

 
 

Debreceni séták 3. 
 
Hatvan utca 
A Hatvan utca onnan kapta a nevét, hogy a XV. században, 
amikor megnyitották, mindkét oldalán harminc-harminc telket 
mértek ki új házak építésére. Az 1. számú egyházi bérház 
elnevezése - Püspöki Palota - úgy születhetett, hogy egykor 
itt állt Méliusz püpöki rezidenciája. 1749-ben Hatvani István, 
1801. és 1831. között Sárvári Pál, 1830-31-ben Kerekes Fe-
renc professzor lakása is e telken volt. Az eklektikus-
neobarokk stílusú épületet 1911-13-ban emelték Bálint Zoltán 
és Jámbor Lajos budapesti építészek tervei alapján. A szobrá-
szi díszítőmunkákat Tóth András készítette. A ház lakói voltak 
többek közt Ady Lajos - Ady Endre testvére -, Jánosi Zoltán 
lelkész, író, politikus, a Berinkey-kormány belügyi államtitká-
ra; Juhász Géza irodalomtörténész, Csokonai-kutató, Szabó 
István történész, Dienes János Munkácsy-díjas festő, tanár; 
Szabó Elek - Szabó Magda írónő édesapja, polgármesteri 
titkár. Egyik műteremlakását bérelte néhány évig Hajós Alfred 
építész, miután társával elnyerte az Aranybika Szálló épületére 
kiírt pályázatot. Holló László és Toroczkai Oszwald, a két 
rajztanár és festőmüvész 1914. októberétől közös műteremla-
kást bérelt az épületben.A XX. század első harmadában épített 
emeletes házakat palotáknak nevezték a debreceniek. A Posta-
palota 1931-ben épült Münnich Aladár tervei szerint. 1976-
ban új szárnnyal egészült ki.A 15. számú épület Kálmán Ernő 
tervei szerint épült 1977-ben, ez a Magyar Nemzeti Bank 
Hajdú-Bihar megyei Igazgatóságának székháza. A 6. számú 
ház, amelyet Sajó István (1896-1961) debreceni születésű 
építész tervezett, az 1920-as évek építészeti divatját reprezen-
tálja.Balra nyílik a Pásti János csizmadia mester nevét viselő 
Pásti utca. Itt és a Kápolnási utcán állnak a város zsinagógái.  
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Csokonai szülőháza A 23. számú ház helyén állt Csokonai 
Vitéz Mihály szülőháza. A jelenlegi eklektikus stílusú épületet 
1890-ben emelték, itt működött a város első múzeuma 1905. 
és 1928 között, s otthonra lelt a Csokonai kör is. A 44. szám 
alatt épült fel 1893-ban a Főreáliskola, a mai Fazekas Mihály 
Gimnázium elődje. Itt tanított Oláh Gábor, s tanulója volt Tóth 
Árpád. 
 
Csokonai síremléke 
A Holló László sétányról a Derék utcán át a Kishegyesi útról 
balra nyílik a Dorottya utca, mely Csokonai művének fősze-
replőjéről kapta a nevét. 1700 és 1930 között használták az itt 
fekvő Hatvan utcai temetőt, melyben Csokonai síremléke 
látható. A síremléket 1836-ban, Péczely József áldozatos 
szervezésének köszönhetően közadakozásból állították fel. 
Terveit Beregszászi Pál kollégiumi rajztanár készítette, s 
Ungvárott öntette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hortobágy malom 
 

 
A Hortobágy utca és a Böszörményi utca sarkán áll Közép-
Európa legnagyobb szélmalma. A város valamennyi szélmal-
ma közül ez maradt fenn a legjobb állapotban. Ma ipartörténe-
ti műemlék. Az 1860-as években még közel 100 gabonaőrlő 
malom működött a városban. A Hortobágy malmot 1864-től, a 
megépülésétől szél forgatta, ám kibővítették, s 1898-ban 
gőzmalommá alakították át. A malmok emléke ma már csak 
utcanevekben él: Ötmalom, Egymalom, Kétmalom utca, Ma-
lomköz. Előtte állt egykor a Mester utcai kapu, mely utca 
Dósa mesterről kapta nevét a 14. században. A 4. számú ház-
ban lakott Ady Endre 1896-ban, debreceni joghallgató korá-
ban. Az egykori Kis-Mester utca, amely a „nagy” Mester utca 
városközpont felőli végén fut keresztbe, 1898 óta Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem nevét viseli. 
 
 
 

Kölcsey Központ 
 

 
 A Mester utcán a belváros irányába haladva találkozhatunk 
Kelet-Magyarország legnagyobb alapterületű (13 ezer négy-
zetméter) és legmodernebb konferencia-központjával, a Köl-
csey Központtal.A tervező olyan "mindentudó" házat álmodott 
meg, amely éppúgy méltó környezet egy szakmai konferencia, 
mint egy kulturális rendezvény számára, miközben a termek a 
legmagasabb technikai igényeknek is megfelelnek. Az álom 
2006 februárjára valóra vált: a Himnusz költőjének régen 
lebontott, egykori háza helyén felépült a Kölcsey Központ.Az 
épület magja egy henger: belépve a falak ölelésében érezzük 
magunkat. A rengeteg üveg, fa és kő skandináv hangulatot 
idéz. A hatalmas ablakokon keresztül csak úgy ömlik be a 
fény. A sok faburkolat - nyír, juhar és okumé - tisztaságot, 
melegséget és barátságosságot sugároz.  
 
Református Tanítóképző Főiskola 
 

 
A Kossuth tér utáni megálló az egykori  Református Főgimná-
zium épülete. Az épületet Pecz Sámuel műegyetemi tanár,  az 
Építőművészek Szövetsége egykori elnöke  tervezte, az épít-
kezést tanítványa, Nagy Károly fejezte be 1913-ban. A főisko-
la a - Csokonai Színház mögötti épületből - 1980-ban költözött 
át a volt Református Főgimnázium épületébe, melyet az állam 
bocsátott rendelkezésére. 1992-től az említett kormányhatáro-
zat adta vissza az egyháznak az épületet, a benne folyó tanító-
képzést teljes hallgatói, dolgozói állományával együtt. 1982-
ben újították fel, jelenleg a Kölcsey Ferenc Református Taní-
tóképző Főiskola működik benne. A Főgimnáziumban tanult 
Szabó Lőrinc, Gulyás Pál, Sarkadi Imre, Szilágyi József. 
 
 Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 
A Péterfia utca 28. szám alatt áll a Medgyessy Ferenc Emlék-
múzeum. Az 1770-ben épült városgazda házat 1982-ben újí-
tották fel, hogy otthont adhasson a múzeumnak. Medgyessy 
Ferenc a budapesti Orvostudományi Egyetemre járt, báró 
Eötvös József és Hőgyes Endre voltak a tanárai. Folyton raj-
zolt, a 1903-ban már apja előtt sem titkolta, hogy művész lesz. 
Megnyerte Lyka Károly művészettörténész támogatását, s 
orvosi szigorlata után 1905-ben Párizsba utazott. Egy évig a 
Julian Akadémián tanult, 1906-tól a Párizsi Akadémia növen-
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déke lett. 1914-től katonaorvosként, majd a Kunst-Gruppe 
tagjaként szolgált Galíciában. Harctéri síremlékei ma is látha-
tók az egykori csatatereken. 1911-től haláláig Budapesten élt. 
1931-ben Déri téri szobraiért megkapta a Szinyei Társaság 
díját is. Szobrászatát hamarabb ismerték el külföldön, mint 
itthon. A főváros csak a párizsi Grand Prix –díj után fedezte 
fel. 1955-ben megkapta a Kiváló Művész címet, 1956-ban 
életmű kiállítással ünnepelték a 75 éves mestert. Halála után 
műtermét és művészeti hagyatékát védetté nyilvánították.  
 

 
Magyar fájdalom 
Az Ajtó utcai sarokház falán bronztábla emlékeztet arra, hogy 
itt állt egykor az északi városkapu, a Péterfia utca végéig ért 
az óváros.  A Bem tér 4. számú épülete a Serház, 1820 körül 
épült klasszicista stílusban, ma ipari műemlék. A téren az 
országzászló talapzata előtt a „pro patria 1848-1948” felirat 
olvasható.  
Itt áll a Magyar fájdalom szobra, mely a megcsonkított orszá-
got ábrázolja. A szobrot Lord Rothermere rendelte meg a 
francia Emile Guillaume-tól, amikor látta, hogy sikerült az 
európai nemzetek igazságérzetét felébresztenie.A szobor 
taalpzatának felirata: „ez a szobor a trianoni szerződés által 
elrabolt gyermekei sorsát sirató Magyarország fájdalmát jel-
képezi.  
 
ATOMKI 
A 19. szám alatti telken védett fák nőnek, mellette a Vérellátó 
elegáns épülete, mely 1993-ban épült Gellér Ferenc tervei 
szerint. Szemben a 18. szám alatt a Magyar Tudományos 
Akadémia Atommagkutató Intézete. Alapítója, Szalay Sándor 
Kossuth-díjas akadémikus. A fizikus 22 évesen doktorált, s 
Szent-Györgyi Albert mellé került Szegedre. Ösztöndíjasként 
Németországban, később Amerikában tanult. 1936-ban haza-
tért, s a MTA segítségével Debrecenben megindította az atom-
fizikai kutatást. 1940-ben, 31 évesen kinevezték professzorrá. 
1947-ben ő kezdeményezte a magyar uránkincs felkutatását. 
Szalay tudományos tevékenysége nagy nemzetközi elismerést 
váltott ki 
 
Simonyi út 
A Péterfia utca folytatása a Simonyi út. Névadója, Simonyi 
József óbester (ezredes) a legvitézebb magyar huszár, a debre-
ceni piaristáknál tanult, s 15 évesen beállt katonának. 
Végigküzdötte a napóleoni háborúkat, hőstetteiért minden 
lehetséges rendjelet, kitüntetést megkapott. Az 1810-es évek-
ben került Debrecenbe. Huszárjaival kialakította a Simonyi 
gátnak nevezett utat, saját költségén jegenye, juhar-és nyárfa-
csemetékkel ültette végig. A legenda szerint minden fához 1-1 
huszárt állított strázsának, hogy ki ne tördeljék a fákat. Az 
1820-as avató ünnepségen részt vett az ezredében szolgáló 
Széchenyi István kapitány is. Simonyit 1823-ban külföldre 
vezényelték. Az aradi börtönben, fogolyként halt meg. A 
kiszáradt fák helyébe később akácokat ültettek. A fasorok 
között 1884-től 30 éven át gőzvasút szállította az utasokat a 
Nagyállomástól a Nagyerdőig. 1911-ben villamosok foglalták 
el a helyét. 1929-ben kifagyott a fasor, 1931-ben hársfákat 
ültettek a helyébe.  
 

Medgyessy sétány 
Debrecen hírességeinek emlékparkja a Medgyessy sétány. 
Balról Nagy Sándor Medgyesy Ferencről készített szobra áll, 
jobbról a fák között Gulyás Pál szikár alakja magasodik Vilt 
Tibor alkotásaként. A sétány melletti parkban Melocco Miklós 
Ady-szobra áll. A park végében Schaár Erzsébet Munkácsy-
díjas érdemes művész Szabó Lőrincről készített szobra látható. 
A sétány bal oldalán Rácz Edit szobrász alkotása tiszteleg 
Fazekas Mihály emléke előtt. Arany János szobrát még 
Medgyessy kezdte mintázni, de betegsége miatt tanítványa, 
Megyeri Barna fejezte be. Tóth Árpád mellszobra Borsos 
Miklós Kossuth-díjas Érdemes művész és Kiváló művész 
alkotása. A parkban az egyetemig húzódó sétány a fák között 
kis térré szélesedik ki, itt látható Tóth Árpád megrongált 
emlékműve, melyet 1934-ben az Ady-társaság állított fel. A 
portrét Medgyessy Ferenc, az építményt Popper Ferenc alkot-
ta.Szemben Oláh Gábor mellszobra áll ifj. Szabó István- 
Pátzay Pál és Kisfaludy Stróbl Zsigmond tanítványának alko-
tása. Jbbra a Nagyerdei Gyógyfürdő látható. 

 
Halvacsorák, bálok, koncertek Az 1820-as évek elején 
bővizű kútra bukkantak az erdő szélén. 1826-ban megépült a 
klasszicista stílusú fürdőház és a Vigadó. A terveket az udvari 
kamara készítette, de Povolny Ferenc átigazította. A fürdőház-
ban eleinte kádfürdő, majd gőzfürdő is működött. Az 1860-as 
években parkosították a Nagyerdő szélét a fürdőházig. A 
„kisvasút” az egész monarchiában egyedülálló gépvontatású 
városi tömegközlekedési eszköz megindulása után (1884) a 
park kedvelt szórakozóhely lett. Főleg 1885-től, amikor 
Simonffy Imre, a város polgármestere megvette az 1885-ös 
budapesti világkiállítás egyik legsikerültebb épületét Dobos 
cukrászdának, a Dobostorta „szülőatyjának” pavilonját. A 
századfordulón halvacsorákat, bálokat, koncerteket rendeztek 
itt, s híres prímások zenekarai is muzsikáltak benne.1902-ben 
Németh András, az Aranybika bérlője vette ki a pavilont. 
Vendégei között többször feltűnt a fiatal Ady Endre is, s 1902-
ben Habsburg József főherceg is megfordult itt. A parkerdő 
megsérült a szovjet bombázáskor, emiatt 1947-ben lebontásra 
ítélték a pavilont. A Vigadóban ma patinás étterem működik, 
udvarán az árnyas fák alatt hangulatos kerthelyiség üzemel.  
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Strand és termálfürdő A strand első hidegvizes medencéjét 
1925-ben nyitották meg. 1932-ben egy geológiai fejlesztés 
újabb lendületet adott a fejlesztésnek. A főgeológus, Pávai 
Vajna Ferenc olaj után kezdett kutatni a térségben, helyette 
azonban 68 Celsius-fokos gyógyvíz tört fel a kutakból. Így 
1933-ra két új medence és fedett uszoda épülhetett. A fürdőt 
1958-ban gyógyfürdővé nyilvánították. Az alkáli-kloridos, 
hidrogénkarbonátos, jódos, brómos, konyhasós gyógyvíz 
jótékony hatású a reumatikus megbetegedésekre. A vízzel 
feltörő iszapot is felhasználják a gyógyításban. Később továb-
bi termálkutakat tártak fel. Az új termálfürdő 1984-ben nyitot-
ta meg kapuit a Vigadó mellett. A kupolás medencecsarnok 
négy termálmedencét, váltófürdőket, hőlégkamrákat foglal 
magába. Két gyógymedencéje szolgáltatja a víz alatti torna és 
a súlyfürdő kezeléseket. A strandfürdőhöz szorosan kapcsoló-
dik a gyógyfürdő, mely főbejárata Klinikák felől található. A 
strandfürdőben májustól szeptemberig feszített víztükrű me-
dence, hullámfürdő, pancsoló, gyermekmedence, gyógyme-
dence, park, játszótér várja a vendégeket. 
 

 
 
Aquaticum és a Csónakázótó 
2003-ban adták át a strandon fekvő Aquaticum nevet viselő 
élményfürdőt, mely az év 365 napján üzemel. A fedett épület-
ben örökké nyár van, s különféle dögönyözők, sodrófolyosó, 
csúszdák, barlangok, s megannyi élményelem kínál kellemes 
időtöltést a fürdőzőknek. Az Aquaticummal szemben Csóna-
kázótó működik, szomszédságában nyílik az Ady Endre út. 
Jobb  oldalán található a Nagyerdei Kultúrpark Kht., mely az 
állatkertet és a vidámparkot foglalja magában. 

 
Nagyerdő 
A Pallagi út átszeli a Nagyerdő 1082 hektárnyi védett terüle-
tét. Az egykor összefüggő nyírségi erdők maradványa nevét 
valószínűleg nem az erdő méretéről, hanem fái termetéről 
kapta. A város környékén jóval nagyobb területű erdők is 
voltak, mint Gút, Csere, Bánk. A homoki gyöngyvirágos 
tölgyes legtermetesebb fái a kocsányos tölgyek 25-26 méterre 
is megnőnek. A Nagyerdő növényvilága 700-800 növényfaj-
ból áll. 1939-ben az északkeleti rész 31 hektárnyi területén 
hozták létre az ország első természetvédelmi területét, 1950-

ben jelöltek ki az új területet a Pallagi út két oldalán, 86 hektá-
ron, 1972-ben újabb 11 hektárt csatoltak hozzá. Ma már az 
egész Nagyerdő védett. 

 
Debreceni Egyetem 
A Debreceni Egyetem neobarokk stílusban, 1927-1930 között 
épült Korb Flóris tervei szerint. A központi épület előtt látható 
a város legegységesebb, francia stílusban tervezett, monumen-
tális, ugyanakkor bensőséges parkja. Az egyetem épülete a 
város egyik legpatinásabb és leginkább jellegzetes épülete. A 
Nagyerdő mellett található főépület Debrecen egyik leglátoga-
tottabb természetvédelmi terülén helyezkedik el, s különleges 
atmoszférát varázsol a városrésznek.Az épület alapkövét 
1927-ben fektették le, majd ezt követően kezdődhettek meg a 
kivitelezési munkálatok.A központi épületet végül 1932. 
májusában avatták fel: a tudomány új csarnokára Baltazár 
Dezső (1871-1936) püspök adott áldást.Az egyetem impozáns 
főépületének építését végül 1933-ban fejezték be. Az épület 
főfrontja 108 méter, alapterülete 6200 m². 29 méter magas, 
700 m² nagyságú üvegtetős díszudvarát árkádos folyosórend-
szerek kerítik. A 150 000 m³-es egyetem, a város legnagyobb 
épülete.  

 
DEBRECENBE KÉNE MENNI 
PULYKAKAST KÉNE VENNI  
VIGYÁZZ KOCSIS LYUKAS A KAS 
KIUGRIK A PULYKAKAS 
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Gulyás Pál 
 

Kollégiumunk 
névadója, Gulyás 
Pál az egyik legin-
kább debreceni 
költő, aki szülővá-
rosához mind-
végig erősen kötő-
dött, ám életében 
nem kapta meg 
hőn szeretett szű-
kebb pátriájától 

"megszenvedett 
ragaszkodásának" 

méltó jutalmát. 
Több évtized el-
múltával is csak 
apró lépésekkel 

araszolva haladhatott az a folyamat, melynek eredmé-
nyeként ma már a cívisvárosban nem csupán az iroda-
lommal és az írással - olvasással hivatásszerűen foglal-
kozó emberek, hanem az átlagos debreceni polgárok is 
egyre többször találkozhatnak Gulyás Pál nevével.  
Gulyás Pál 1899. október 27-én született Debrecenben. 
Apja Gulyás István, aki tiszadobi parasztgyerekből lett a 
Református Kollégium professzora, anyja Both Zsu-
zsanna, aki pedig sárospataki polgárcsaládból szárma-
zott. Gulyás Pál törékeny termetét, érzékeny idegrend-
szerét anyjától örökölte, Apja igen kemény ember volt, 
a fiú és az apa kapcsolatára a szigor és a félelemmel 
vegyes rajongás volt a jellemző. 
Iskoláit - rövid megszakítással - Debrecenben végezte. 
Gimnáziumi éveiben ő is a Református Kollégium diák-
ja volt, 1918-ban érettségizett. Az egyetemen előbb 
jogot tanult, majd irodalmi hajlamai a bölcsészet felé 
vonzották. Pályáját romantikus lázadóként kezdte.1924-
ben magyar-német szakos tanári diplomát, egy évre rá 
pedig bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1924-ben fele-
ségül vette Farkas Rozáliát, akit verseiben „Rozónak” 
nevez, s személyében hű társra és múzsára talált. 1923-
tól több vidéki iskolában is tanított, míg végül 1926-ban 
a debreceni Iparos-tanonciskola tanára lett, ahol haláláig 
megtartotta állását.  
Korai költészetét a romantikus pátosz, a valóságtól 
távoli sejtelmek és pesszimista látomások jellemzik. 
Ekkortájt az emberen túli fogalmak érdeklik: Természet, 
Isten, Halál, Végtelenség, Univerzum. A hétköznap 
élményeinek visszaadása helyett elmerül a mítoszokban, 
ott keresi azt az ősi, tiszta forrást, amitől a modern-kor 
szellemisége szerinte elszakadt. A nép számára olcsó 
giccs és álműveltség jutott, a felsőbb rétegek pedig 
gyökér nélküli, belterjes és sznob kultúrát neveltek ki 
maguknak. Első verseskötete 1923-ban lát napvilágot. 
Ezt sógorával, Juhász Gézával közösen jelentetik meg, 
Testvér gályák címmel. 
1928-ban adja ki első önálló könyvét, Misztikus Ünnepi 
Asztal címmel. Ez évben érkezik el számára az első 
siker és elismerés a Napkelet c. folyóirat pályadíjának 
formájában. Innen datálódik ismeretsége és élethosszig 
tartó barátsága Németh Lászlóval. 

Szülővárosában elsőrendű jelentőséggel bírt irodalom-
szervezői munkássága. Az Ady Társaság alapítóinak 
egyike volt, majd ennek irodalmi osztályát vezette, 
végül a Társaság ügyvezető elnöke lett. 1934-ben egyik 
szerkesztője és elindítója volt a Válasz c. irodalmi fo-
lyóiratnak, mely egyaránt szemben állt a kor hivatalos 
irodalmával és a Babits és környezete szerkesztette, 
leszálló ágban lévő Nyugat c. folyóirattal. Ebben az 
esztendőben Tékozló címmel kerül piacra harmadik 
verseskötete. Ez a könyv a hat évvel korábbi művekhez 
képest szemléletváltozást jelzett. Az elvont fogalmak és 
absztrakciók világából visszatér a hétköznap élményei-
hez, a családhoz, a környezetéhez. Célpontja az önelé-
gült tespedés és a szellemi tunyaság, a főváros majmo-
lása és bármi, ami hamis vagy hazug.  
Gulyás Pált a múlt elfeledett tanítása, az ősi kultúrák 
mitologikus világmagyarázata foglalkoztatta. Így került 
kapcsolatba előbb a finnek népi eposzával, a Kalevalá-
val és tanulmányozta Homérosz műveit. Ezen kívül 
megismerkedett még izlandi és ónémet eposzokkal és 
fordított román népballadákat is. Távlati célja az volt, 
hogy választ találjon a magyar kultúra végső kérdéseire. 
Következtetése, hogy nincs minőségi különbség a kis és 
a nagy nemzetek között, mivel a kis nemzetek kultúrá-
juk révén egyenrangúakká válhatnak a nagyokkal. Ép-
pen ez fennmaradásuk egyetlen módja. A fasizmus 
térhódításának idején, a háborúba készülődő Európában 
sors- és lelki testvériséget hangoztat a kis népek között, 
melyeknek övezete a finn tavaktól a görög szigetekig 
terjed. 
Tudatosan vállalja debreceniségét, bár szenved az el-
zártságtól. Vágyódik az elismerés után, amit pályatársai 
a fővárosban vélnek megtalálni, ám nem tud elszakadni 
a vidéki életformától, igényli a nyugalmat, amit legin-
kább a Bocskai-kerti nyaralójában talál meg. Igyekezett 
felkutatni Debrecen ősibb, igazibb arcát és szellemét. 
Ezt kívánta megmutatni és új fénybe emelni. Városához 
ellentétes érzelmek kapcsolják. Szeretet és féltés, harag 
és gúnyolódás váltják egymást Debrecenről szóló verse-
iben. 
 Élete vége felé, 1943-ban jelent meg válogatott verse-
ink gyűjteménye, Az Alföld csendjében címmel. 1944 
tavaszán megkésve kapja meg az őt már jó ideje megil-
lető Baumgarten-díjat, amely akkoriban a legjelentősebb 
irodalmi elismerés volt. Ennek alig örülhetett már, hisz 
két év óta súlyosbodó vérzékenysége 1944. május 13-án 
pontot tett életére és irodalmi munkásságára. 
 
 
" Hadd haljak meg úgy, hogy megleltem, 
hadd haljak meg úgy, hogy átöleltem 
a messze szálló szép eget, 
mit utolérni nem lehet..." 
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Debreceni szines 

A tacskó 
A debreceni önkéntesek közt, akik részt vettek Aradvár ostromában, volt egy tizenötéves vézna diák akit 
kapitánya éretlen tacskónak tartott. Az angyalkúti ütközetben a debreceni önkéntesek egymásután három-
szor verték vissza a dzsidások rohamát. Ez ütközetben történt, hogy az éretlen gyerkőcz, akit századosa 
minduntalan haza akart küldeni, a szuronyroham alkalmával elszakadt bajtársaitól és egy dzsidás üldözőbe 
vette. A diák csodás hidegvérrel hirtelen megűállott, czélba vette a dzsidást és lelőtte. de e pillanatban már 
egy másik dzsidás száguldott feléje. A debreceni diák villámgyorsan megtöltötte a puskáját s mikor a német 
közelébe ért,azt is leterítette. Ámde hirtelen még egy dzsidás bukkant föl s már nem volt annyi ideje, hogy 
puskáját újra megtöltse. Futásra vette hát a dolgot s egy sövénykerítésen akart átugrani, de alig kapaszko-
dott bele, már ott termett a dzsidás és oldalába döfött. A dzsida csak hónalját horzsolta, mire az ifju megfor-
dult, egy ugrással a német mellett termett s mielőtt az lovát megfordította volna ledöfte. Ekkor aztán a leterí-
tett három dzsidás fegyverét fölszedte, nagy büszkén lépdelt velök a kapitánya elé s e szavakkal nyujtotta át 
neki: -Kapitány uram , ilyen éretlen tacskó a debreczeni diák! ( Az 1848-as szabadságharc anekdota kincsé-
ből)   

 
Csokanai 
 
Egy kálomista pap s Csokonai 
Egymásnak voltak jóbarátai. 
Kilódul egyszer Debrecenből 
S a jóbarát előtt megáll, 
S: ihatnám, pajtás! így kiált föl 
Csokonai Vitéz Mihály. 
 
"No, ha ihatnál, hát majd ihatol, 
Akad még bor számodra valahol, 
Ha máshol nem, tehát pincémben; 
Ottan nem egy hordó bor áll." 
Szólott a pap, s leballag véle 
Csokonai Vitéz Mihály. 
 
"Ihol ni, uccu!" fölkiált a pap, 
Amint egy hordóból dugaszt kikap; 
"Szaladj csapért! ott fönn felejtém; 
Szaladj öcsém, de meg ne állj!" 
És fölrohan lóhalálában 
Csokonai Vitéz Mihál 

Hát a dologban ez volt az egész: 
Kereste ott fönn a csapot Vitéz, 
Zeget-zugot kikutat érte, 
De csak nem jön rá, hogy hol áll? 
És így csapért szomszédba mégyen 
Csokonai Vitéz Mihály. 
 
A szomszédban valami lakzi volt, 
Elébe hoztak ételt és italt; 
És ím az étel és bor mellett 
És a zenének hanginál 
Csapot, papot, mindent felejtett 
Csokonai Vitéz Mihály. 
 
Petőfi Sándor  
Pest, 1844. november  
A likra tette tenyerét a pap; 
Csak vár, csak vár, hogy jön talán a csap. 
S a csap nem jött, és a pap morgott: 
"De mi az ördögöt csinál, 
Hol a pokolba' marad az a 
Csokonai Vitéz Mihály?" 
 
Tovább nem győzte várni a csapot, 
Ott hagyta a hordót (a bor kifolyt), 
Fölmén a pincéből a házba, 
De ott fönn senkit nem talál. 
Csak késő este érkezett meg 
Csokonai Vitéz Mihály. 
 
 

Micsoda körülmé-

nyeknek köszönheti 

Debrecen létrejöt-

tét, azt nem tudom, 

de azt sem fejthetem 

meg, mi bírhatott rá 

harmincezer em-

bert, hogy olyan 

vidéket válasszon 

magának lakóhe-

lyéül, ahol sem for-

rás, sem folyó, sem 

tüzelő, sem építő-

anyag nincs...- 

 Robert Townson 

angol utazó, 1793 
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A  
 
A Lúdas Matyi Fazekas Mihály elbeszélő költeménye, első változata 1804-ben keletkezett, kéziratban 

hamar elterjedt, és az író tudta nélkül ki is adták Bécsben. Fazekas 
átdolgozta a művet és saját neve alatt jelentette meg, 1817-ben 
Bécsben. Műve előszavában utal a plágiumra. Ritmusa: hexameter. 

A Lúdas Matyi (alcíme: Egy eredeti magyar rege négy levonásban) 
Fazekas Mihály vígeposza az egyszeri libapásztorfiúról szól, aki 
többször is túljár a kapzsi és zsarnok földesúr, Döbrögi eszén. Fazekas 
a mű témáját a középkorba helyezi, de saját koráról mond ítéletet. 
Főhőse jellegzetes népmesei figura. Végső formájában 1817-ben jelent 
meg először. 

A Lúdas Matyi-történet – vándor motívum. Fazekas azonban igazán 
magyar történetté alakította, a táj magyar, az emberek magyar 
parasztok, Döbrögi magyar földesúr. Fazekas műve bizonyítja gazdag 
szókincsét, a tudományos műveltségét is. A költő szívesen alkalmazza 

a népnyelv fordulatait, tájszavait; stílusa humoros, és tükrözi együttérzését a szegény néppel. 

A műből Dargay Attila készített egészestés rajzfilmet, 1979-ben (Pannónia Filmstúdió). Számos egyéb 
adaptáció is készült belőle, így például 1949-ben az első magyar színes film, Soós Imre főszereplésével. 
(r.: Nádasdy Kálmán és Ranódy László). 

Még korábban: Deésy Alfréd (1922) rendezésében 
 

Gulyás Pál Bolygók 
 

Bolygó a Föld, a Nap körül forog. 
Mint egy bánatos éjjeli bogár, 
a sugárzó mennyei sátorok 

között a Föld sötéten szálldogál. 
 

Az ember is bolygó: a néma sír 
bolygója. A homályban hontalan 
szemléli a tartományok kinyílt 
virágait s letűnik nyomtalan. 

 
Óh, mennyi bolygó van! Tolonganak 
egymás hátán vadul, míg nesztelen 

a hegyeken túl áldozik a Nap 
s az éj komor fejfája megjelen. 

 

 
Tóth Árpád 

Esti sugárkoszorú 
Előttünk már hamvassá vált az út 

És árnyak teste zuhant át a parkon, 
e még finom, halk sugárkoszorút 

Font hajad sötét lombjába az alkony: 
Halvány, szelíd és komoly ragyogást, 
Mely már alig volt fények földi mása, 

S félig illattá s csenddé szűrte át 
A dolgok esti lélekvándorlása. 
Illattá s csenddé. Titkok illata 

 
Fénylett hajadban s béke égi csendje, 

És jó volt élni, mint ahogy soha, 
S a fényt szemem beitta a szívembe: 
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, 
Vagy áldott csipkebokor drága tested, 

Melyben egy isten szállt a földre le 
S lombjából felém az ő lelke reszket? 

 
Igézve álltam, soká, csöndesen, 

És percek mentek, ezredévek jöttek, - 
Egyszerre csak megfogtad a kezem, 

S alélt pilláim lassan felvetődtek, 
És éreztem: szívembe visszatér, 

És zuhogó, mély zenével ered meg, 
Mint zsibbadt erek útjain a vér, 

A földi érzés: mennyire szeretlek!  
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90 éves az MVSC 

 
Elhangzott 2010. február 12-én az MVSC Természetjáró 
szakosztályának évadzáró buliján 
Szerzette : Bartók Julianna 
Interpretálta : Csarnai Béla és  Bartók Julianna  
 
• Az idén 90 éves az MVSC Turista szakosztálya . … 

megfeszített erővel és gondos kutató munkával sike-
rült felkutatnunk a régi idők nagy tanúját …..a 115 
éves Bélai bácsit …. aki  ott volt a megalakuláskor 
Tessék bejönni  Béla bácsi …. erre  !!!!! Jó estét  

• Ne kiabálj fiam nem vagyok én süket  …. Mit is mond-
tál ????? 

• Üdvözöljük Béla bácsit ezen a szép estén , örülünk  
hogy  el tetszett tudni jönni . 

• Már hogyne tudtam volna fiam… bírom én még ma-
gam …aki ennyit túrázott mint én az még 115 évesen 
is felmegy a hegyre ! 

• Jó színben tetszik lenni !!!!!! 
• Zöld-fehér fiam…az lett a színünk … a zöld a termé-

szet miatt  a fehér meg azt  ….. elfelejtetem ….  
• Hogy is volt  Béla bácsi ????   
• Várjál fiam …… pontosan emlékszem 1920 április 11-

én egész  napos kirándulást  szerveztünk  a Bükkbe 
!!!!!   

• Nahát ! Milyen pontosan tetszik emlékezni !!!!!!!!  
• Hát igen…. Ilyen kis memóriám van  .. na meg megír-

ta másnap az újság is … egy miskolci napilap  …. 
• Innen már szakosztály tetszettek, lenni  !!!!! 
• Az fiam szakosztály  ….  
• És  melyik egyesületnél ???? 
• Na várjál fiam !  Az bonyolult !!!! Soroljam ????? 
• Tessék csak Béla bácsi ! 
• ·A 20-as években még az MVSC szakosztályaként 

működtünk aztán a Borsodi Bükk Egyletnél – későbbi 
nevén a Miskolci Bükk Osztálynál, majd a Miskolci 
Bükk Egyletnél . A tagok közül néhányan a Magyar 
Turista Egyesület által 1938-ban szervezett Szent Ist-
ván Túravándorláson is részt vettek ….A híradások-
ból tudjuk, hogy „a Miskolci a vasutasok a háborús 
nehézségek ellenére folytatták az 1941-42. években 
lelkes turista tevékenységüket. Működési területük a 
Bükk volt , ahol forrásokat, utakat tartanak jó karban.” 
„Túrákat vezettek a Bükkben, Mátrában, és más me-
gyékben, a Radnai-havasokban, a Királyhegység-
ben.”„A háború után 1945-ben kis létszámú vasutas 
turisták újra elindultak a Bükkbe túrázni. Az 50-es 
években 200- 250 fő volt. a létszám .Voltunk Miskolci  
Lokomotív  Szakosztály  , aztán 1957-től MVSC Ter-
mészetjáró Szakosztály ….  

• És sokfelé tetszettek túrázni ?????? 
• Nagyon sok felé fiam …. amerre mi nem voltunk az 

nincs is …. A turista már csak olyan  mindenhová el 
akar menni !!!!  

• Hát igen !!!! És sikerül ?????  

 
• Buta vagy fiam ….már hogy sikerülne ????De töre-

kedni kell  rá ! A hegyek megvárnak !!!! 
• És mik voltak  a legnevezetesebb események ??? 
• Megpróbálom fiam ….. de biztosan ki fog maradni 

egy –két dolog …  
• Azért csak tessék mondani ! 
• Elsők között voltunk, az 1953-ban vasutas természet-

járók által a Szent István Vándorlás nyomvonalán in-
dított kék-túra mozgalom teljesítői között. Sítúráztunk 
, 1954-től  terepversenyeztünk , sziklamásztunk, 
1955-ben átépítettük a  Köpüs –forrást , 1960-ban be-
foglaltuk a Lajos forrást . 1988-ban beindítottuk a 
Borsod megye Kerékpáros Túristája mozgalmat, 
1991-1997 között Bükk 50 néven, kerékpáros telje-
sítménytúrát szerveztünk , 1991-ben újjáépítettük  a 
szentléleki forrást , újjáépítettük  a Köpüs –forrást  . 
1991-2002 között kulcsosházat üzemeltettünk 
Abaújszolnokon , és évente megrendeztük a  Csere-
hát teljesítménytúrát , 1992-től a Cserehát Túristája 
címmel 105 km-es turista mozgalmat indítottunk meg 
2001-ben a „Bükkszirtjei” elnevezéssel  új túramoz-
galmat indítottunk el. … 

• Jó akkor most tessék egy is levegőt venni Béla bácsi ! 
• Remélem fiam nem hagytam ki semmit …. Tudod 

memóriám már nem a régi .. a múltkor is ….mi is 
volt… elfelejtettem !!! 

• Látom szépen mentek a dolgok az MVSC-ben .. szép 
volt ez a 90 év !  

• Azért voltak hullámvölgyek fiam , szétválunk 
….egyesülünk  ….csökken létszám … öregszünk 
…még én is !!!! 

• Azért az MVSC neve elég jól hangzik  turista körök-
ben ! 

• Igen fiam …van egy mondás turista körökben ! Há-
rom féle turista van a megyében : 1. aki jelenleg  
MSVC-és , aki volt MVSC-és  és aki lesz MVSC-és  
… mert működünk mi fiam  na meg az utóbbi évek-
ben jöttek fiatalok is !!!  Kell is a fiatalítás mert  röpke  
10 év és 100 évesek leszünk  !!!! 

• Végül jó egészséget kívánunk 
Béla bácsinak , és sok túrát az 
elkövetkező időkben És 
szeretettel meghívjuk  Béla 
bácsit a 100. évfordulóra 

•  Igaz fiam hogy akkor 
már 125 éves  leszek  
de majd szakítok rá 
egy kis időt !!!!! 

12. 
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ÍZEK BŰVÖLETÉBEN 

Tájak, emberek, kultúrák felfedezése lehetetlen ételeik, italaik megismerése nélkül. Mi szemnek s szájnak 
ingere, mind megadatott az Észak-alföldi régióban.  

A Hajdúság ízei is messze földön híresek. Igen ismert a középkorból származó debreceni páros kolbász, 
mely magában vagy mustárral is ízletes, de a legfinomabb a megyében termelt jófajta tormával, mely az ún. 
Tormaút (Bagamér, Álmosd, Kokad, Létavértes, Újléta, Vámospércs) mentén terem. A hajdúsági töltött 
káposzta és orjaleves, a debreceni mézeskalács, a kürtőskalács vagy a hajtogatott kenyértésztából készült 
dübbencs sajátos itteni ízeket kínál. Hajdúböszörményben Hajdúsági kenyérünnepet valamint Aranybog-
rács slambucfőző versenyt tartanak minden augusztusban. Jellegzetes böszörményi ételek a cukros májas 
hurka és különleges cukros sütemények, melyeket a Nemzetközi Cukorrépa Fesztiválon is elkészítenek a 
vendégeknek. Érdemes megkóstolni a bihari péksüteményeket a bakonszegi Morzsóka fesztiválon, a 
Hajdúbagos kiváló talaján hízott édes görögdinnyét, melynek hírét az itteni Dinnyefesztivál öregbíti. A deb-
receni Pulykanapok és a hagyományos pásztorételekhez fűződő gasztronómiai rendezvények sora ínycsik-
landó falatokkal várja az éhes vándort. 

Az alföldi és hortobágyi ételek világhírűek. A rideg pusztákon élő pásztorok ősi receptjei alapján, bogrács-
ban készül ma is a gulyás, a pörkölt, melyek alapanyagai a nélkülözhetetlen pirospaprika, és a puszták 
állatainak mással össze nem téveszthető ízű húsa. A kézzel gyúrt lebbencstésztából főzött leves és a csak 
ezen a vidéken jellemző slambuc a hajdani pásztorvilág ízeivel lepik meg a látogatót. 

Slambuc bográcsban 
 

Hozzávalók 10 személyre: 

• 15 dkg füstölt szalonna  
• 2 fej vöröshagyma  
• 2 kg burgonya  
• 60 dkg füstölt kolbász  
• 3 paradicsom  
• 3 zöldpaprika  

• 1,5 dl olaj  
• 60 dkg lebbencstészta  
• 1 evőkanál édes-nemes pirospaprika  
• 2 evőkanál ételízesítő  
• 1 teáskanál őrölt cseresznyepaprika  

 
 
Elkészítés: 
Tüzet rakunk. A füstölt szalonnát kockára vágjuk. A hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk. A burgonyát 
meghámozzuk, megmossuk, és kockára aprítjuk. A kolbász karikára szeleteljük. A paradicsomot, zöld-
paprikát megmossuk, gerezdekre vágjuk. 
 
A bográcsot a tűz fölé akasztjuk, beleöntjük az olajat , hozzáadjuk a szalonnát, 
beletördeljük a lebbencstésztát, és megpirítjuk, majd kiszedjük. A visszamaradt 
zsiradékban megpirítjuk a hagymát, hozzáadjuk a pirospaprikát, és beletesszük a 
burgonyát, megszórjuk az ételízesítővel, borssal, cseresznyepaprikával, 
felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje, és összeforgatjuk. Hozzátesszük a 
karikára vágott kolbászt, a megpirított tésztát, a paradicsomot, a zöldpaprikát, 
majd egyenletes lassú tűzön, a bográcsot többször megforgatva, kb. 1 óra 
alatt puhára főzzük. Amikorra elkészül, leve alig marad, a pirított lebbencs 
megdagad benne és a burgonyával együtt omlós lesz.  
 
Munka: kb. 45 perc, fogyasztható: kb. 2 óra múlva, 1 adag: 960 kcal 
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Újszerűen 
 
A meghatározásokat az ábra baloldalán lévő számozás szerint közöljük. A válaszokat  azok sorendjében kérjük 

beírni. Az ábrában lévő számozások mindig ugyanazt a betűt jelentik, ez sokat segít a megfejtésben. Az üresen 

maradt kockába a betűket folyamatosan összeolvasva Gracián spanyol filozófus bölcs mondását kapjuk végső 

megfejtésül. 

 
Meghatározások : 
 
1. Kijut a szorult helyzetből 

2. Az egyén elismerése önma-

ga által 

3. A település mindenki által 

birtokolt része 

4. Szívre hatóan könyörögnek 

5. Sokkhatást nyomatékkel 

átérző 

6. Nem sokára itt a kikelet 

7. Névelős „alkotásai” a télnek  

8. Arcszőrzetet népiesen eltá-

volít 

9. Felfűrészelt fát daraboló 

10. Nyomatékkal, meggyőzően 

éreztet 

11. Tavak,  mocsarak páncélos 

hüllője 

12. Rendőri tevékenység valla-

táskor 

13. Kétkerekű járművet tekerő 

személy 

14. Távolságot meghatározó két 

szó 

/Készítette : Tislerits Endre/ 

A Eddig jöttünk, innentől megyünk.  

A Jó, hogy van három GPS-ünk is... 
tuti, hogy eltévedünk ! 

A A GPS megmutatja, hogy itt vagyunk! 

A Hoztatok olyan izét, ami forog és 
mutatja északot ? 

 
Az életből elleste : Bereczki Dániel , a magyaráztok a 
Sétafika című  honalapról valók!  A Van meleg sapkám, csak nem áll jól 

és otthon hagytam.? 
 

 

1. 
1 2 3 1 2 4 2    

2. 
   2 5 6 7 8 9 6 

3. 
10    2 11 7 8 2 12 

4. 
   2 10 2 8 4 2 10 

5. 
13 2 8 2 11 2    14 

6. 
12 15 16    8 2 6 16 

7. 
15 17    13 2 11 2 10 

8. 
8 2    2 12 16 18 8 

9. 
6 16    19 11 20 12 21 

10. 
9 11 16 9 10 2 8    

11. 
   4 14 6 13 9 10 15 

12. 
6 16    2 6 20 12 22 

13. 
10    10 19 18 11 23 6 

14. 
2 12    15 24 24 20 3 


