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-31. Bevezető
Debrecen város építészeti örökségének helyi védelmét a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének 35/2004. (IX.10.) Kr. Rendelete (a továbbiakban: Hvr.)
szabályozza.
A Hvr. 1. § (1) bekezdése alapján e rendelet célja Debrecen Megyei Jogú Város (a
továbbiakban: város) városképe, történelme, identitása szempontjából meghatározó épített
értékek védelme, a város építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára
való megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának biztosítása különösen azon esetekben, amelyeket a műemlék védelemre vonatkozó jogszabályok nem
védenek, de helyi védelemre alkalmasak.
A Hvr. 1. § (5) bekezdése szerint az (1) és a (4) bekezdésben megfogalmazott célok
érvényesítése és feladatok ellátása érdekében az Önkormányzat rendeletével a város épített
értékeit védettség alá helyezheti.
A Hvr. 1. § (3) bekezdése alapján a védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését
megelőzően értékvizsgálatot kell végezni a főépítész és a védendő érték jellegétől függően,
megfelelő szakirányú szakképesítéssel rendelkező (műemlékvédelmi, régészeti,
természetvédelmi, urbanisztikai, kertészeti stb.) szakértő bevonásával.
A műemléki szakértők tevékenységét és nyilvántartásba vételét a régészeti örökséggel és a
műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI.20.) Korm.
rendelet szabályozza.
A Debrecen, Petőfi tér, 15008 hrsz-ú ingatlanon álló vasútállomás központi épületének helyi
védetté nyilvánítását kezdeményezte Debrecen Megyei Jogú Város Főépítésze. A helyi
védelmi dokumentációhoz szükséges értékvizsgálat készítése érdekében a Főépítész a
dokumentáció elkészítését megrendelte.
2. A város korábbi vasútállomás épületeinek rövid ismertetése:
2.1. Az első debreceni állomás és az indóház
A keleti országrészben a vasútvonalak kiépítésére létrejött Tiszavidéki Vasúttársaság vonalán
nagyság és jelentőség szerint hat osztályba sorolták az állomásokat. A társaság számára
„feltehetően bécsi építészekre támaszkodva”1 kidolgozott típustervek közül a legnagyobb,
ún. „városi” típus állomásépületet helyezték el a nagyobb városokban, igy pl. Kassán
Debrecenben is. A romantikus stílusjegyeket mutató egyemeletes indóházat Neugebauer
József és Storch Gyula mérnökök irányításával építették fel. A személyvonatok számára az
indóház mögött faszerkezetű fedett csarnokok létesültek. Épült továbbá fűtőház, víztorony
és széntároló fészer is. Az építkezést pesti, szolnoki és debreceni mesterek végezték. Az
ünnepélyes megnyitásra kitűzött 1857. november 19-e előtt néhány nappal mindennel el is
készültek.2 A pályaudvaron 3 személy- és 6 teherforgalmi vágány létesült.3
1
2

Kubinszky Mihály - Gombár György: Vasútállomások Magyarországon 1846-1988., Budapest 1989.
Vasárnapi Újság, 1857. 12. 13.

-4-

Az indóház és a vonal teljes megnyitásának 1857. november 25-i ünnepélyes átadásra, a
„Debreczen” nevű mozdony vontatta szerelvénnyel Albert főherceg is a városba érkezett.

Debrecen mindennapi életében jelentős változásokat idézett elő a vasút. Egyáltalán nem
véletlen, hogy éppen az indóház előtti téren jött létre Debrecen első közparkja 1868-ban. Az
előbb Népkert, később – az első – Petőfi tér helyét a református Ispotály útja, a Mikepércs
felé a vaspályát keresztező országút és a vasútállomás előtti út által képzett háromszögű
elhagyott tér adta. A rendezés során parkosítottak és a kies sétányok között pihenőhelyeket
alakítottak ki. (Ezt az első parkrészt szinte teljesen elfedi a mai állomásépület.) A
parkterületet 1873–76-ban bővítették a város felé a Késes utcáig.
2.2. A Pfaff Ferenc-féle második Nagyállomás
1880-ban a Tiszavidéki Vasúttársaság, majd 1890. augusztus 1-jével a Magyar Észak-Keleti
Vasúttársaság is az állam tulajdonába került. A mind nagyobb forgalmat lebonyolító vasúti
központ irányítására 1890. augusztus 14-én létre hozták a Magyar Államvasutak debreceni

3

Berki János, 2002.

-5üzletvezetőségét, amely a Piac utca és Kádas utca sarkán a Hungária-bérházban székelt
1895-ig, amíg mai helyére a Piac utcai Tisza-palotába költözött.
A jelentős forgalmú vasúti gócpont személy- és áruforgalmát egyre nehezebben tudta
kiszolgálni az indóház. A város vezetése is magára vette a gondot, így 1893-ban a
kereskedelemügyi miniszterhez menesztettek küldöttséget a vasúti pályaudvar és az
állomásépület bővítése ügyében Az „őskori, szűk”4 indóház helyére építendő impozáns, új
forgalmi épület terveit Pfaff Ferenc műegyetemi tanár, a MÁV főépítésze 1899-ben
készítette el, aki ekkor számos magyar (szegedi, pécsi, miskolci, pozsonyi, kolozsvári)
nagyállomást tervezett. A régi épület lebontását 1900. május 31-i határidővel hirdették meg.
1900 januárjában, amikor a pályaudvar bővítési munkái már „javában folynak” hirdették meg
az új felvételi épület versenytárgyalását. A kivitelezés vállalkozói Berger Jenő és Tóth István
debreceni építészek voltak, és az építkezés felügyeletét Balogh Mihály nyugalmazott városi
főmérnök látta el, aki már nem érhette meg az épület átadását. A villanyvilágításra tervezett,
részben kétemeletes állomásépület tégláit az Első Debreceni Gőztéglagyár szállította. A
kivitelezésben részt vevők neve garantálta a színvonalas munkát, hiszen Berger Jenő többek
között a Pásti utcai zsinagóga tervezője, Tóth István több debreceni templom megépítője
volt.

A nyerstégla modorú épület homlokzatát neoreneszánsz stíluselemekkel díszítették. Az
épületbelső díszes festési munkáit Thieszen Artúr debreceni vállalkozó készítette. A
vasutasság már a hivatalos nyitás előtt birtokba vette a házat: 1902. február 6-án a félkész
termekben megrendezték a „debreceni MÁV altisztek” farsangi mulatságát.
Az új állomást 1902. július 14-én adták át a nagyközönségnek. A szemtanú lelkendezve írta:
„Impozáns ez a helyiség! A falfestések művészi kezek munkái, a berendezés elsőrangú és
modern /.../ mindenütt finom porczellán betűs feliratok tájékoztatják a közönséget.”5 Az
épület pincéjében sör-, szén-, zöldség-, fatároló, mosókonyha volt kialakítva. A földszintre a
szolgálati helyiségeket (állomásfőnök és helyettese irodája, a forgalmi irodák, az egyéb
kiszolgáló helyiségek, a málharaktárak, utasok részére előcsarnok, érkezési csarnok I., II., III.
osztályú, váróterem I., II. osztályú, étterem, WC-k, ruhatár, személypénztár, tőzsde, konyha,
stb. voltak elhelyezve. Az első emeleten oktatóterem, szolgálati kiszolgáló helyiségek,
lakások, a második emeleten a helyettes főnök, a pénztárkezelő lakása és vendégszobák
kerültek. Sajnos az épület eredeti belső kialakításáról nem voltak fellelhetők ábrázolások,
fényképek.

4
5

Debreczen-Nagyváradi Értesítő 1900. jan. 28.
Debreczeni Újság 1902. július 15.
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Az első és második világháború között a pályaudvar egész területén folyamatosak voltak a
forgalmi kapacitás bővítésére irányuló munkálatok. Egyebek között a háborús készülődés
okán raktárak, irodák, jégverem, tiszti lakóház, ágyúrakodó, szertárak, vonatkísérő laktanya,
váltóállító torony, szeszraktár, fűtőházi mozdonyszín, munkáslaktanya épületek valósultak
meg. 1943-ban még emeletráépítéssel bővítették az állomási posta épületét.
2.3. A légibombázások következményei
1944. június 2-án következett be az első légitámadás Debrecen ellen. Az angolszász légierő,
egyebek között a vasúi közlekedés megbénítására indította több hullámban a
bombatámadást.

-7A némileg északi irányba elcsúszott bombázás következtében – egyebek között –
megsemmisült az állomáshoz vezető Deák Ferenc utca és a Hunyadi utca közötti háztömb
valamennyi épülete, a Petőfi tér és a környező házak. A vasúti pályaudvar is súlyos
sérüléseket szenvedett. Maga a nagyállomás is kapott találatot, amelynek következtében a
központi csarnok és a tőle nyugatra lévő épületszakasz sérült meg súlyosan. Az ismétlődő
támadások ellenére a pályaudvart helyreállították, és a bombasérült rész kivételével az
állomásépületet is korlátozott használatba vették.

A még használt Pfaff-épület nem is csekély maradványai az 1950-es években. Mint látható a
bombatalálat következtében jóformán megsemmisült a felvételi épület leglátványosabb
része, az üvegezett homlokzatú középpavilon. [Kubinszky Mihály fotója; forrás: iho.hu]
A háborút követő helyreállítási, romeltakarítási munkák során az állomás közelében
elpusztult épületeket nem építették újjá. Az eltakarított romok helyének csupán egy részét
jelölték későbbi beépítésre (Erzsébet és Késes utcák), a Deák Ferenc és Hunyadi utcák között
a mai Petőfi teret hozták létre. Amennyiben a rendezésre kiírt országos tervpályázaton
született javaslatok szerint beépült volna a tér, akkor sokemeletes házak állnának a mai

-8Petőfi tér parkjában. A pályázat eredményét elbírálók megegyeztek abban, hogy a már akkor
elhatározott új állomást és az új teret összhangba kell hozni.
3. A jelenlegi állomásépület megépítésének előzményei
A háború után az egyik első nagy városrendezési terv a vasútállomás és környékének, a mai
Petőfi térnek a rendezése volt. Az Építésügyi Minisztérium által kiírt tervpályázatra huszonkét
pályamű érkezett. Mind a tervezők, mind pedig a bírálók véleménye megegyezett egy új,
hangsúlyos, a teret uraló állomásépület építésének koncepciójában.
A második világháború után, az 1945–1948-ig tartó időszakban az újjáépítés a 30-as évek
modern építészeti szellemében kezdődött meg. Az 1950-es évek eleji művelődéspolitika
viszont kirekesztette és szembefordult a modern építészettel. A Révai József által képviselt
ideológia a modern építészetet formalistának és kozmopolitának tartotta. Szerinte „a
modernista építészet talán az egyetlen ellenséges kulturális irányzat, amely Magyarországon
ma még nyíltan tud jelentkezni”. A frissen létrejött Magyar Építőművészek Szövetsége az első
országos kongresszusán, természetesen a művelődéspolitika támogatásával 1951 őszén
meghirdette a szocialista-realista építészetet. Az új építészeti irány aztán megfogalmazta
célkitűzéseit is, amely abban nyilvánult meg, hogy a „haladó építészet tartalmában legyen
szocialista, formájában viszont nemzeti” 6.
Az új Nagyállomás forgalmi épületét Kelemen László okleveles építészmérnök tervezte,
akinek életművében hangsúlyos szerepet játszottak a közlekedéssel kapcsolatos épületek,
mivel az ÁMTI-KÖZÉPTERV és az UVATERV építészvezetőjeként számos ilyen rendeltetésű
épületet tervezett, így a székesfehérvári pályaudvart. A debreceni pályaudvar megtervezése
előtt hét évvel, 1951-ben készült el a székesfehérvári felvételi épület, mely a szocialistarealista stílusbeli követelésnek tett eleget.

A székesfehérvári állomás az 1951-es átadást követően. [forrás: fortepan.hu]
A debreceni állomásra is készülhetett hasonló, szocreál stílusban megfogalmazott terv, egy
1952-es keltezésű látványterv legalábbis megjelent az Építészet és tervezés Magyarországon
1945-1956. című kiadványban.
6

Magyar Építészet 1945–1970.
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A szocreál épület megépítése valós „veszély” lehetett akkor a városra, hiszen tervbírálat is
méltatta értékeit: „A szocialista-realista építészet célja a haladó hagyományok
figyelembevételével a mai kor építészeti formanyelvének kifejlesztése. Tervezők behatóan
tanulmányozták Debrecen város műemlékeit, különösen az ősi kollégium architekturáját és
ennek hangulatát igyekeztek a homlokzatkiképzésnél megvalósítani….A debreceni állomás új
felvételi épülete a vele egy tömbbe épülő új állomás-posta épületével, valamint a Hunyadiucca (?- a szerző) tengelyében emelendő víztorony művészi kiképzésével együtt a Petőfi-tér
monumentális déli lezárását fogja képezni és építési költsége kereken 20 millió forint. Az
építkezés befejezése 1954 tervév végére van előirányozva.”

A szocreál stílusban megfogalmazott tervvázlat
A látványterv megvalósulását elmosta az a törekvés, mely az építészekben a szocreál
előírásoktól való elszakadást és a késő modern hagyományokhoz való visszatérést célozta. A
két épület stíluskülönbségén jól mérhető a magyarországi építészeti tendenciák alakulása az
1950-es évek elejétől a 1960-as évek elejéig tartó, mintegy tíz éves periódusban.

Az új állomás makettje7
7

Építészet és tervezés Magyarországon 1945-1956, Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Magyar Építészeti
Múzeumának kiadványa, Budapest 1992.
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4. A helyi védetté nyilvánítandó vasútállomás központi (felvételi) épületének leírása:
A Budapest–Záhony fővonal jelentősége, a gazdasági és politikai élet stabilizálódása
időszerűvé tette, hogy a provizóriumok helyett a távlati koncepciókat is kiszolgáló új felvételi
épületet építsenek. Az épület elhelyezését vasútüzemi és városrendezési szempontok
együttesen határozták meg.
Az állomás vágányhálózatát a távlati szükségletek miatt bővíteni kellett. Erre délkeleti
irányban nem volt lehetőség az ott működő, ki nem telepíthető ipari üzemek miatt.
Korlátozott bővítés csak a város előtér felé volt lehetséges azzal, hogy az új felvételi épület
pálya felöli homlokzati része a város irányába, elméleti tengelye északkelet felé, Nyíregyháza
irányába eltolódott.

Az elkészült új állomásépület és a mögötte bontásra váró régi épületek8

8

A képzőművészetek Debrecenben, Alföldi Nyomda, Debrecen 1961.

- 11 Az új Nagyállomás forgalmi épületét Kelemen László okleveles építészmérnök tervezte, aki
ezért a házért érdemelte ki az Ybl-díjat. Csete György visszaemlékezéseiből tudható, hogy az
állomás héjkupolája Sajó István tervei alapján készült, s az építkezésen Csete mint gyakornok
vett részt. Korábban Kelemen László és Sajó István az 1950-ben átadott nyíregyházi
vasútállomás épületét is közösen tervezték.
A felvételi épület vasútüzemi szempontból kedvező elhelyezése lehetőséget kínált olyan
aszimmetrikus térmegoldásra, amelyben a városcentrumból kivezető Vöröshadsereg útja
(ma: Piac utca) tengelyébe tervezett vertikális hangsúly – az állomási óratorony – az
állomásépület kiemelt csarnoktömegével koncepcionális egységet alkotva, biztosítja a tér
igényes lezárását.
Ez a megoldás, amely a város közönsége és tanácsa tetszésével is találkozott, végül is csak
kompromisszumos módon valósult meg. Miután az állomási torony sem a vasút, sem a posta
részéről konkrét tartalommal nem volt kitölthető, és egy elsődlegesen architektonikus célú
építmény megvalósítására nem volt költségfedezet, a tervezett torony építése elmaradt.
Hiányát évekig érezni lehetett, míg végül is a város, ennek pótlására, a lakásépítési program
keretében egy toronyházat építtetett. E jószándékkal telepített vertikális elem a térszervező
szerepét betölti ugyan, de elhelyezése és mérete következtében nem alkot olyan egységet a
felvételi épülettel, mint az eredetileg tervezett toronytömeg.
A felvételi épületnek a Petőfi teret lezáró komplexuma öt nagyobb, funkciójában is
különböző épületrészt foglal magába: Az utasforgalom központja a csarnokrész, amely
lényegében három utastérből áll: indulási és érkezési csarnokból, és az ezeket összekötő
központi térből.

Földszinti alaprajz

- 12 Az indulási és érkezési rész felől az aluljárón keresztül a vágányok egyenes irányban
megközelíthetők, ill. elhagyhatók. Az utasokat minden felesleges mozgástól megkíméli, és a
vidékről bejáró dolgozók is rövid úton távozhatnak az épületből. Az indulási csarnokban
elhelyezett pénztárak a forgalmi útvonalba jól illeszkednek, lehetővé teszik a kényelmes
jegyváltást és poggyászfeladást.
A két csarnokot összekötő központi tér (2) az átszálló, továbbutazó, a hosszabb ideig
várakozó utasok számára készült. Belőle nyílnak a várótermek (a nem dohányzók, a diákok és
a kisgyermekes utasok váróterme) a fodrászüzlet, a posta, a bisztró és az árusító pavilonok.
Az érkezési csarnokból érhető el az étterem, a vágányok felé terasszal.

Az emeleti szinteken vasútüzemi helyiségek, a II. emeleten egy előadóterem is helyet kapott

A központi (felvételi) épülethez két oldalról hosszan elnyúló, tört alaprajzú oldalszárnyak
csatlakoznak, melyek építészeti kialakítása, homlokzatformálása eltér a felvételi épület
megformálásától. Ezek a klinkertégla burkolatú szárnyak egyrészt keretezik a központi
épületet, másrészt kiemelik annak kőburkolattal ellátott homlokzatát.
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A csarnokrész egyik végéhez kapcsolódik a kétemeletes irodaszárny, amely az állomás
forgalmi irányítása és egyéb hivatalok helyiségeit foglalja magába. Ez a vasútüzemi
épületrész az utasforgalomtól teljesen elkülönített, így zavartalan munkahelyek. Az
irodaszárnyhoz postaépület csatlakozik, amely a pályaudvari postaüzem funkcióján kívül a
környék lakosságának is nyújt postai szolgáltatásokat. Az eredetileg tervezett állomástorony
e postaépülettel összeépítve valósult volna meg.
A csarnokrész másik végéhez csatlakozik az Utasellátó Vállalat étterme, korszerűen felszerelt
konyhaüzemmel, személyzeti és irodahelyiségekkel. E helyiségek folytatásában, ill. felettük
helyezkedik el a vasutaslaktanya. Ebben az épületrészben kétágyas szobák és a hozzátartozó
egészségügyi helyiségek biztosítják az utazószemélyzet pihenését. Ugyanitt kaptak helyet a
vendégszobák és az orvosi rendelő is.
A felvételi épület szerkezeti megoldásai tükrözik az 1950-es évek végén hazánkban
alkalmazott kivitelezési gyakorlatot, de formai kialakításai messze megelőzik a korabeli
gyakorlatot. A hagyományos felmenő szerkezetek – téglafalak, vasbeton pillérek – mellett a
vízszintes teherhordó szerkezetek általában már előre gyártva készültek. Az épületnek mind
belső terében, mind külső kontúrjában megjelenő szép szerkezete a központi tér hármas
vasbeton héj lefedése a statikus tervezőtől és a kivitelezőtől egyaránt átlagon felüli műszaki
felkészültséget igényelt.

Az épület fűtéséhez szükséges energiát az állomás délkeleti határa mellett telepített városi
hőerőmű szolgáltatja. A felvételi épület pincéjében elhelyezett hőközpont, és az erőmű
összeköttetésére olyan méretű közműalagút létesült, amelyben a városi előtér lakóházainak
fűtésére szolgáló vezetékek is helyet kaphattak. Az épületben hagyományos központi fűtés
készült, az utascsarnokok padlófűtésűek, Különös gonddal készült a hangos utastájékoztatási
rendszer. A jó érthetőség érdekében a hangszórók és a hangoszlopok helyét, az akusztikai
fal- és mennyezetburkolatok méretét és minőségét akusztikus tervező határozta meg, és a
hazai állomásépítési gyakorlatban először a helyiségek belsőépítészeti kialakítása már ennek
figyelembevételével készült.
A homlokzat uralkodó anyagai a süttői kő és a klinker tégla. A város felőli homlokzat
északnyugati fekvésű, ami kizárja a fény- és árnyékhatásokat keltő kisebb plasztikai
megoldások alkalmazását. A csarnokrész előtti mély árkádsor architektúrája, a fehér
kőpillérek, mögöttük a sötétbarnába hajló klinker burkolatú fal, a sötét üvegfelületek
plasztikussá teszik a napfényt nélkülöző homlokzatot.
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Egy-egy helyiségen belül harmonikus színösszetételű kőanyagokkal, a lapméretek
váltogatásával sikerült a kő természetes hidegségét feloldani. Az akusztikai burkolólapok
kővel vegyes felhasználása további újszerű falkiképzésekre adott lehetőséget.
A belső térkiképzést még a murális képzőművészeti alkotások - mint pl. a központi csarnok
két végfalának sgrafittója - is gazdagítják. A hatalmas belmagasságú várócsarnokban a
végfalak 6,8 x 12,6 m nagyságú felületein egy-egy sgrafittót helyeztek el. A nyugati oldalra a
debreceni ötösfogat, szemben vele a debreceni nagyvásár művészi ábrázolását Domanovszky
Endre (1907–1974) Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész mintázta, aki a Magyar
Képzőművészeti Főiskola igazgatója is volt. A kultúrváróterem egyik teljes falára Percz János
(1920–2000) Munkácsy-díjas ötvösművész lemezdomborításos technikájú stilizált
világtérképét helyezték el.

A felvételi épületkomplexum építése 1956 januárjában kezdődött, 1961. augusztus 20-án
helyezték üzembe a MÁV, 1963-ban a Posta helyiségeit magába foglaló épületrészt. A régi
épület elbontása után kezdték meg a vágányhálózat építési munkáit, és ennek keretében
valósították meg a szigetperonokat, az utasaluljárót, valamint a főperon lefedését.9
5. Az épület védelmét alátámasztó értékei:
A központi épület egyszerű tömegű, Petőfi tér felőli főhomlokzata 17 tengelyes kétszintes
árkáddal, szimmetrikus kompozíciós tengelyre épül, melyet csak az indulási oldal bejárata
felett elhelyezett előtető tör meg finoman.
Az épület már említett leghangsúlyosabb része a három keresztboltos, 6 cm vastagságú
hiperbolikus paraboloid vasbeton héjszerkezettel lefedett várócsarnok. A párkányig felfutó
páros háromnegyed-oszlopok, a boltívek által kitáguló tér, valamint a parabola ablakok által
megvilágított csarnok egy templom hajójának különleges térélményét idézik meg. A
várócsarnok kialakítása mindemellett reflektál a századfordulós pályaudvarok (New York-i
Pennsylvania Station és Grand Central Terminal) boltozattal fedett, lunettás bevilágítós
9

Dr.Herczegh Károly: Autóbuszállomások-Vasútállomások, Műszaki Könyvkiadó, 1981. Budapest
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egy részét az Egyesült Államokban töltötte.

Felül: Az egykori New York-i Pennsylvania Station, az épület tömegéből kitűnő lunettás
bevilágítóval [forrás: wikipedia.org]
Alul: A szintén New York-i Grand Central Terminal utascsarnoka 2006-ban.
[forrás: wikipedia.org]
A központi épület értékét tovább növelik a felhasznált burkolóanyagok: a falak siklósi-, a
padló hazai vörös márvány (kemény mészkő) borításúak. A homlokzat uralkodó anyagai a
süttői kő és a klinker tégla. Az épület minden belső részlete, téralakítása igényesen és
átgondoltan tervezett, díszítései fegyelmezettek, visszafogottak. A gazdag anyaghasználatot,
valamint a beszédes díszítést az építéskor az is indokolta, hogy az állomás fogadóépületét
elsősorban reprezentatív célokra szánták, mivel Debrecen az 1950-es évektől kezdve a
Moszkva-Budapest nemzetközi vonal legjelentősebb hazai állomása volt.
A felvételi épület külső és belső építészeti kialakítása egyaránt fegyelmezett, sokszor az
egyszerűségig mértéktartó. A felhasznált anyagok időállóak, megfelelnek a túlzott
igénybevételnek, így csökkentve a fenntartási költségeket és megkönnyítve a karbantartási
munkákat. A burkolatok, homlokzatképző anyagok tartósságát bizonyítja, hogy az elmúlt
több, mint 50 év alatt állapotuk ma is megfelelő.
Az épület alaprajza fő közlekedési tengelyekre logikusan szerkesztett, az utasforgalmi terek
és a háttérhelyiségek tágasak, méretük a mai kor igényeit is messzemenően kielégítik, így a
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terveibe is beilleszthető volt.
Az épületbe utólagosan beépített, az eredeti kialakítástól eltérő, oda nem illeszkedő
helyiségek, üzletek, berendezések, feliratok a tartószerkezetek károsodása nélkül
eltávolíthatók, ezáltal a belső kialakítás szinte építéskori állapotába rekonstruálható.
Építészettörténeti szempontból a felvételi épület egyik alapvető értéke abban a korszakváltó
szerepében rejlik, hogy egyike azon épületeknek, melyek kibújva a szocialista-realista
egyenruhából a késő-modern törekvésekhez kapcsolódnak. A hatalom hozzáállásának
változását is jelzi, hogy Kelemen Lászlót ezért az épületért 1962-ben Ybl-díjjal tüntették ki.10
Egy korabeli kiadvány szerint: „A felvételi épület hazánk legújabb, legkorszerűbb és városképi
megjelenésében is legszebb ilyen intézményei közé tartozik.”11
6. Összegzés:
Az előzőekben ismertetett építéstörténeti adatok alapján az épület korszerűsítése, felújítása
az eredeti szerkezeti kialakítását és szerkezeteit figyelembe véve, azokkal összhangban kell,
hogy készüljön. A korszerű alaprajz és szerkezeti rendszer lehetővé teszi, hogy a XX. századi
hazai építészeti örökség részének tekinthető felvételi épület egy új koncepció alapján
megújuljon, az építészeti értékeinek megőrzése mellett.
Az épület védendő értékeinek tételes összefoglalása:
−
−
−
−
−
−
−

az épület főtömege a Petőfi tér felőli 17 tengelyes kétszintes árkáddal,
a homlokzati fal- és nyílászáró rendszerek ritmusa,
az épület külső homlokzatainak kő- és téglaburkolati rendszere,
a csarnoktér lefedés vasbeton héjszerkezete, belső térélménye,
a csarnoktér belső burkolatrendszere, a belső végfalak sgrafittói,
a csarnoktér bővületeként megjelenő keleti és nyugati mellékterek térélménye,
a belső anyaghasználat.

A helyi védetté nyilvánítás biztosíték lehet mind a tulajdonos, mind a helyi önkormányzat
kezében, mellyel az építészeti értékek megőrzésének az épület helyreállításakor érvényt
szerezhetnek.
Mindezen indokok alapján javasolható a debreceni vasútállomás központi épületének helyi
építészeti értékvédelem alá helyezése, az ehhez szükséges önkormányzati döntés
elfogadása.

10
11

Sidó Anna: Amikor az építész nyilvánít védetté című cikkje, megjelent: Örökségfigyelő, 2013. 10. 04.
Papp Antal: Debrecen, Panoráma Kiadó, Budapest 1965.
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9. Nyilatkozat
Ezen dokumentáció készítője nyilatkozik arról, hogy az abban foglaltak megfelelnek az
építészeti értékvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a
dokumentáció elkészítésére jogosultsággal rendelkezik.
Jelen munkát a „szerzői jogról" szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti
meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása vagy továbbadása csak a
szerző engedélyével történhet.
Debrecen, 2015. szeptember 8.

építész, tervező- és műemlékvédelmi szakmérnök É-09-0605
műemléki szakértő műemléki érték dokumentálása szakterületen 21-0272
+36-30-600-3974, zsolt.viranyi@gmail.com
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