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Debrecen és térsége hadtörténeti-geopolitikai jelentőségének 
változása napjainkig 

 

1. Bevezetés 

 

Az emberi társadalmak minden korszakban rendelkeztek egy speciális, a természeti, 
gazdasági és társadalmi sajátosságokhoz szorosan kötődő ún. térszerkezettel. A tértudományi 
szakirodalom ezt a fogalmat ambivalensen alkalmazza. A szerkezet fogalma úgy írható körül, 
hogy egyrészt a több részből álló részek összessége, illetve az alkotórészek közötti 
összefüggés rendje és módja. (SZABÓ P. 2008) A különböző elemek összessége egységet 
alkot, ami működése során valamilyen funkciót kap. Az egész természetesen már egy 
összetettebb kategória, ami több a részek egyszerű összességénél. 

Úgy foglalhatnánk röviden össze, hogy a térszerkezetet az elemek és azok térbeli 
elrendeződése alkotják. Nemes-Nagy József úgy fogalmaz, hogy a működő rendszerek 
konfigurációja a térszerkezet. (NEMES-NAGY J. 1998) Mindenféle térszerkezet vizsgálható a 
térbeli egyenlőségek (rendezettség) és egyenlőtlenségek (rendezetlenség) eredőjeként. (SZABÓ 

P. 2008) A társadalmi térszerkezetet a társadalom ún. külső és belső térszerkezete együtt 
alkotja.  
Nem előzmény nélküli természetesen ez a vélemény. A politikai földrajz tudományát 
megalapozó Frierdich Ratzel például döntő fontosságúnak tartja egy-egy nemzet életében az 
őt körülvevő határok jellegzetességeit. Szerinte a politikai határok nélküli országok a 
legszerencsésebbek (Nagy-Britannia, Japán). A következő csoportba azokat az államokat 
sorolta, melyek politikai határai teljesen megegyeznek a természeti határokkal. Ezek között 
megkülönböztethetünk olyanokat, amelyeket legnagyobb részt tengeri határok öveznek 
(Korea, Olaszország), illetve magas hegységek határolnak (Montenegró), harmadikként pedig 
amelyeket hegységek és folyók határolnak (Svájc). A harmadik főcsoportban azok az államok 
vannak, amelyeknél a politikai határoknak csak egy része egyezik meg a természeti 
határokkal. Ezek között is viszonylag kedvező a helyzetük azoknak, ahol a határ nagyrészt 
része tengeri (Franciaország, Spanyolország), jelentős részt ilyen (Németország, 
Oroszország). Megkülönböztet még ún. tengerig érő országokat, amelyek erejük teljében 
elérhetnek a tengerekig (Belgium, Magyarország), de nem elég szerves a vele való 
kapcsolatuk. A legnehezebb a helyzetük a csupán nehezen védhető szárazföldi határokkal 
övezett államoknak. (RATZEL F. 1887 idézi MEZŐ F. 2003) 
Rudolf Kjellén, a geopolitika tudományának megalapítója az államot mint tudatos térszervező 
erőt, kvázi élőlényt írta le. Az állam ez alapján két alrendszerből áll, melyek nem szakíthatók 
el egymástól: országterület (Land) és a rajta élő nép (Volk). A kutatások tárgya nála az állam 
volt, azt igyekezett bemutatni, hogy milyen viszonyban vannak egymással az államterület és a 
különböző ún. „életjelenségek”. (KJELLÉN, R. 1924) 
A Kjellén-féle rendszer az állam működését több részelemre, illetve ezeken belül is 
különböző alrendszerekre osztja. Ez alkalmas lesz a célterületünk, Debrecen és térsége 
osztályozására is a különböző korszakokban. 
A rendszer első eleme a Geopolitik, azaz az állam mint földrajzi organizmus. Ezen belül 
három tényező különböztethető meg (Mező F. 2003): 

• Topopolitik: a hely kapcsolatai más államokkal (ütközőzóna, centrumterület, periféria 
stb.) 
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• Morfopolitik: a terület alakja (minél koncentrikusabb, annál kedvezőbb) 
• Fysiopolitik: a terület fizikai jellemzése, természetföldrajzi tényezők, illetve a térség 

nagysága. Ezzel kapcsolatban Clausewitz a háborúról írt művében kifejti, hogy a terep 
mindenkor fontos tényezője az ütközeteknek, kivéve ha nem sík sztyeppei 
körülmények között vívják. Európai kultúrnépek között tehát nem létezik olyan csata, 
ahol ez ne játszana fontos szerepet. 

Az állam második eleme a Demopolitik, a térség lelke, a nemzet jellemzőinek összefoglaló 
attribútuma. Elemei a következők: 

• Etnopolitik: a népesség nemzetiségi állapota, ahol a homogenitás fontos stabilizáló erő 
lehet 

• Pletopolitik: a lakosság korfája, a különböző korcsoportok szerepe a populáció 
összetételében 

• Psykopolitik: a népesség szellemi állapotának tulajdonságai (iskolázottság, 
analfabetizmus stb.) 

A harmadik főcsoport az Ekopolitik, ahol Kjellén szerint a környező tájjal harmonizáló erős 
és önellátásra képes gazdaság megléte a cél. Részelemei a következők: 

• Emporopolitik: a különböző gazdasági szférák fontosabb jellemzői 
• Autarkipolitik: az önellátás foka az adott térségben 
• Ekopolitik: a gazdasági élet telephely-szerű leírása 

A negyedik alrendszer az ún. Sociopolitik a társadalom jellemzőit foglalja össze két 
alkategóriában: 

• Fylopolitik: a társadalmi forma bemutatása 
• Biopolitik: a társadalmon belüli élet vizsgálata 

Az ötödik részfejezet a Kratopolitik az állami berendezkedés legfontosabb jellemzőit mutatja 
be három csoportban: 

• Nomopolitik: az aktuális kormányzati forma leírása 
• Praxipolitik: az állam funkcionális működése 
• Arkopolitik: az állam belföldi erejének leírása 

 

A társadalmi térnek sok típusa van, ezek számtalan módon osztályozhatók,rendszerezhetők. 
Ezek közül különböző szerzők saját tapasztalataik és vélekedésük szerint egyik-másik elemet 
kiemelik és a többi elé sorolják. Ilyen például Paul Virilio társadalomkutató véleménye, aki 
szerint a domináns térszervező erő a háború és a katonapolitika volt a történelemben és az mai 
is. (LOTRINGER, S. – VIRILIO , P. 1993) Véleménye szerint a városok elsődlegesen a katonai 
funkciók köré szerveződtek, a fő feladatuk a védelem volt, a kereskedelem csak azután 
települt fala közé, hogy ez már kialakult: 
 
„A kereskedelem azután jön, miután a háború már megérkezett egy adott helyre, miután beállt 
az ostromlottság állapota, s megszerveződött a glacis, a vármező a lakott terület körül…” 
(LOTRINGER, S. – VIRILIO , P. 1993) 
 

Tanulmányunkban Debrecen város mai területén túl vizsgáljuk azokat a területeket és 
településeket is, amelyek a történelem folyamán közigazgatásilag, illetve funkcionálisan 
együtt fejlődtek és működtek a településsel. Elsősorban természetesen Debrecen áll a 
vizsgálatok középpontjában, de közvetlen környék (vonzáskörzet) is fontos hogy figyelmünk 
középpontjában legyen. Nagyobb térbeli távlatban a mai Hajdú-Bihar és a történelmi Bihar, 
illetve Szabolcs megye térségeinek történései és eseményei is fontosnak bizonyulhatnak a 
város helyzetének elemzésében. Nem várható azonban, hogy – mivel a történelem csak ritkán 
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tiszteli a mesterséges közigazgatási határokat – a vizsgálatok ne terjedjenek túl ezeken a 
térbeli kereteken. Ahogy Clausewitz fogalmaz a hadszíntér meghatározásakor, a háború 
területének egy részét értjük rajta, ami csak bizonyos fokig önálló egység, hiszen más 
térszíneken történő változások közvetve biztosan hatnak rá. (CLAUSEWITZ C. 1999) 

Vizsgálatainkban a Kjellén által bevezetett kategóriákat alkalmazzuk, különös tekintettel a 
Geopolitik alrendszerre, de természetesen korszakonként röviden áttekintjük az adott 
időszakra jellemző egyéb körülményeket is. 

Ezek alapján a következőkérdésekre keressük a válaszokat: 

• Milyen messze van a mindenkori államhatár legközelebbi szakasza a városhoz? 

• Hol helyezkedtek el a legfontosabb politikai-katonai centrumterületek Debrecenhez 
képest az adott korszakban? Milyen volt a viszony ezekkel a központokkal? 

• Milyen védelmi jellegű létesítmények és lépések történtek a célterületen, vagy annak 
közelében? 

• Hogyan érintették a térséget a nagyobb hadműveletek a különböző korszakokban? 

• Az adott időszak hadviselésének mik voltak a legfontosabb jellemzői 
(hadseregszervezés, taktika, fegyverek, ellátás stb.) és ennek milyen geopolitikai 
következményei voltak? 

 

A szöveges leírásokon túl az értelmezés megkönnyítése végett térképvázlatokat is 
szerkesztettünk, illetve vettünk át más forrásokból. Munkánkban a fejezetek időrendben 
következnek, a fejezeteken belül pedig kitérünk a célterület adott korszakon belüli nagytérségi 
nagytérségi kapcsolataira, illetve azokra az emlékekre1, amelyek fellelhetők még azokból az 
időkből. Vázlatosan – amennyiben releváns – bemutatjuk a tájban bekövetkezett jelentős 
változásokat is. Nagy hangsúlyt fektetünk korszakonként a térszerkezet és a közigazgatás 
összefüggéseire, kiemelten foglalkozunk a hadügyi kérdésekkel. Valamennyi fejezetet – a 
rendelkezésre álló adatok mennyiségének függvényében – Debrecenre és térségére fokuszáló 
hadtörténeti esemény-összefoglaló rész zárja. 

                                                           

1 Ezeket a részeket a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt „Touristic Development 

along the Hungarian and Romanian border in the Hajdú-Bihar–Bihor Euroregion” című nemzetközi pályázat 

szakmai anyagaiból vettük át, melynek készítésében e sorok írója is részt vett. 
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2. A neolitikumtól a honfoglalásig 

 

Az ókor korábbi időszakaiból is számos nyom és maradvány maradt meg a térségben, részben 
mint antropogén tájelem, részben pedig mint régészeti lelet, majd múzeumi kiállítási tárgy. 

Neolitikus leletek kerültek elő a megye számos településének határából, melyek különböző 
kiállítóhelyeken tekinthetők meg, például a Debreceni Déri Múzeumban, a hajdúböszörményi 
városi múzeumban. Hajdúböszörmény határában a Zeleméri templomrom is egy neolitikus 
mesterséges halmon épült. Berettyóújfaluban a város múzeumában találhatók meg a herpályi 
földvár neolitikus emlékei. 

A Püspökladány közelében lévő Kincses-dombon végzett ásatásokon, körülbelül 4000 éves 
katakomba sírokat tártak fel, melyek Európa-szerte egyedülállóak. Az esztári Fenyvesdombon 
a középső neolitikumból való festett kerámiák kerültek felszínre az ásatások során. 

A megye területén látható síkságokon a táji változatosság fontos elemei a kurgánok, 
kunhalmok. Eredetük sok esetben ma sem tisztázott, vannak közöttük neolitikus, bronzkori, 
de korai vaskori, sőt népvándorlás időszaki eredetűek is. Sárrétudvariban például a régészeti 
leletek arról tanúskodnak, hogy Kr.e. 5000 évvel már lakott volt a térség. Egyek határában 
ugyancsak számos kunhalom található. Hortobágyon a 4 km-es tanösvény névadója, a 
Szálkahalom kurgán, melyet 3-4 ezer évvel ezelőtt itt élt nomád, pusztai népek építettek. 

Rézkori leletek kerültek elő Hajdúsámsonban, Hajdúböszörményben (temető), Hajdúnánáson, 
Tégláson, Hajdúhadházán, Nagyrábéban. A rézkori nomádok jellegzetes temetkezési helyekül 
a kunhalmokat használták. Ilyen a Tikicséri halom Sárrétudvari és Biharnagybajom között. 

Hajdúdorog legkorábbi régészeti lelete az úgynevezett bodrogkeresztúri kultúrához köthető 
rézbalta, amely a Kr. e. 2300-2200-as évekből származik. A régészeti kutatás jelenlegi állása 
szerint a legkorábbi emberi települések a mai várostól északra alakultak ki, a mai Szállásföld 
nevű külterületen. 

Kiemelkedő fontosságúak a Polgár határában az eddig feltárt és múzeumokban látható 
régészeti leletek. A település határában folytatott ásatásokból az alföldi kora rézkori kultúra 
elemei kerültek elő, amiket az itteni lelőhelyről tiszapolgári kultúrának nevez a szakirodalom. 
Az M3-as autópálya polgári lehajtójánál létesített, 5 hektárnyi kiterjedésű Archeopark 
nemcsak ezt a kultúrát, hanem a környék hétezer éves múltját mutatja be.  

Biharkeresztesen a Nagy Farkasdombról Kr. e. 4000-2000-ből való festett kerámiaedények 
kerültek elő és egy rézkori tűzhely. Ártándon a neolitikus anyagok mellett rézkori tűzhely 
maradványai is előkerültek. 

A bronzkor itt élő közösségeinek maradványai is előkerültek különböző ásatásokról. 
Hajdúsámson  és környéke már a bronzkorban is lakott hely volt, melyet az itt 1907-ben 
előkerült, i. e. 2. évezredből származó leletek is bizonyítanak. Az ún. "hajdúsámsoni kincs", 
amely tizenkét harci baltából és díszes kardból áll, és jelenleg a debreceni Déri Múzeumban 
látható. A bronzkorból való leletek kerültek elő Egyek, Gáborján, Hencida és Hosszúpályi 
környékéről. A Biharkeresztes határból származó bronzkori aranykincs leleteket a Magyar 
Nemzeti Múzeum őrzi. 



5 

 

A korai vaskorban a térségben éltek szkíta népcsoportok, akinek a nyomai előkerültek például 
Hajdúsámson-Csemetekert és Hajdúdorog határában. 

A Kr. u. első században néhány évtizedre a térség Burebista király idején dák uralom alá 
került. A dák főváros, Sarmizegetusa légvonalban kb. 250 kilométerre található a mai 
Debrecentől. A dák uralom azonban a római hódítások és a szarmaták betelepülése után 
gyorsan véget ért. (1. ábra) 

 

 

1. ábra: A Dák Birodalom legnagyobb kiterjedése idejében (Forrás: SEISANU, R. 1936) 

 

Hajdú-Bihar megyében több település határában is megjelennek a késő ókorban épített Csörsz 
árok /Ördögárok maradványai. Árkokból és falakból, illetve őrtornyokból állt, nyomai csak az 
árkoknak, illetve kisebb földhányások formájában a falaknak vannak meg. Ennek Debrecen 
határában egy kis rekonstruált része ma is látható, a Vámospércs felé vezető út déli oldalán, az 
erdei kisvasút csereerdői megállójánál. Az erődvonal maradványai ezen kívül megtalálhatók 
más települések környékén is, így például Hajdúnánáson, Hajdúhadházon, Hajdúdorogon, 
Biharkeresztesen, Berekböszörményben, Bojton, Csökmőn, Esztáron, Hosszúpályiban, 
Konyáron, Körösszegapátiban, Mezőpeterden, Mikepércsen, Sárándon, Toldon és Váncsodon. 
(2. ábra) 

A néphit ellenében a modern tudomány megállapításai szerint az erődrendszer a Kr.u. 330-as 
években épültek római mérnökök segítségével a megfogyatkozó szarmata lakosság 
védelmére. Dacia provincia 271-es kiürítése után az Alföldet benépesítő szarmaták több 
germán törzs nyomása alá kerültek, így kénytelenek voltak római protektorátust kérni. Ennek 
részeként kerültek felépítésre ezek a sáncok és a hozzájuk tartozó kiserőd-rendszerek, melyek 
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a Római Birodalom határvédelmi doktrinájának elveit tükrözik. (HARKÁNYINÉ SZÉKELY ZS. 
2010) 

 

2. ábra: A Csörsz-árkok rendszere a Kárpát-medencében (Forrás: http://www.mult-
kor.hu/cikk.php?id=18364&pIdx=2 letöltve: 2011. december 19.) 

 

A kor befolyásoló hatalmi centrumai közül természetesen kiemelkedik Róma, a birodalmi 
székváros, mely légvonalban kb. 1000 kilométerre, a kor elérhetőségi viszonyait tekintve 
pedig (napi 50 km menetteljesítménnyel számítva 1500 km-es gyalogutat) kb. egy hónapos 
távolságban helyezkedett el. Talán ennek is köszönhető, hogy a 4. század második felében a 
térséget benépesítő szarmaták már nem a császár, hanem a helyben székelő római katonai 
parancsnok alárendeltségébe kerültek. (BERNÁT P. 2007) 

A népvándorlás korában számos germán törzs élt Hajdú-Bihar megye mai területén, közülük a 
gepidák éltek hosszabb ideig a Kárpát-medencében. 

Az avarok 567 körül jelentek meg, akiknek számos nyoma előkerült a térség településeiről 
pld. Hajdúsámson térségében. 

A térség ókori népesedési és ökológiai, illetve gazdasági helyzetéről viszonylag keveset 
tudunk. A terület lakosságát évszázadokig dominánsan adó szarmaták törzsszövetséget 
alkottak (aorszok, alánok, jazigok és roxolánok). A szarmaták valószínűleg szoros 
kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn a Római Birodalom magterületeivel. Az életmódjuk 
valószínűleg nomád-félnomád vonásokat mutatott, amit az is megerősíteni látszik, hogy a 
hadseregük kizárólag lovasokból állt. (KULCSÁR V. – ISTVÁNOVITS E. 2007) 
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3. A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig 

 

A 9. század végén bekövetkező honfoglalással a medencét birtokba vevő magyar törzsek nem 
egyenletesen népesítették be a rendelkezésre álló területet. Ennek egyik oka az volt, hogy a 
keletről örökölt törzsi szállásterületekre való megoszlást az új hazában is megtartották és az 
egyes törzsi területek között viszonylag nagy kiterjedésű ún. belő gyepűterületeket hagytak 
lakatlanul vagy gyéren lakottan. A másik ok a medence belsejének eltérő természeti 
adottságaiból fakad. A térképen (3. ábra) látható, hogy a korabeli Magyarország jelentős 
méretű térségei állandóan vagy ideiglenesen vízzel borítottak voltak. Ezek hasznosítására sem 
lehetőség (technológia hiánya) sem szükség (viszonylag alacsony népsűrűség) nem volt ebben 
a korszakban. 

 

 

3. ábra: A Kárpát-medence feltételezhető természetföldrajzi helyzete a honfoglalás idejében 
(Forrás: http://mek.niif.hu/01900/01992/html/index132.html letöltve 2011. december 19.) 
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A korszak jelentős részében az 500 m feletti ún. erdőtérszín a ritkábban lakott térségek közé 
tartozott, ahogyan a nagy folyókat sokszor több 10 km szélességben is övező folyótérszín is. 
A leginkább birtokba vett és településekkel legsűrűbben belakott egység az ún. 
településtérszín az előbb említett két típusú téregység között található. Ezeken alakultak ki a 
legnagyobb centrumok, illetve húzódtak a nagyobb településeket összekötő országos és 
regionális jelentőségű térszerkezeti vonalak is. A jelentős külső hatásirányok a Kovátsay 
István által is jelzett ún. „gyenge pontokkal” mutatnak ekvivalenciát. (KOVÁTSAY I. 1943 
idézi MEZŐ F. 2003) 

 

 

4. ábra: Magyarország nagymedencei térszerkezete a középkorban (Forrás: SÜLI-ZAKAR I. 
2003) 

 

A honfoglalás után a megye mai területe egyenetlenül népesedett be, hiszen a korabeli 
települések nagyobb része a vízrajzi és domborzati peremekre került. Ezek maradványai a régi 
temetők, melyeknek leletanyaga értékes információkat közöl a korabeli életről. A 
Hajdúböszörmény körüli kora Árpád-kori temető emlékei megtalálhatók a városi múzeumban. 
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Biharkeresztesen a Farkasdombon fedeztek fel egy honfoglaláskori sírleletet. Ártánd 
határában találtak sírleleteket a honfoglalás korából, az innen előkerült nyerget László Gyula 
rekonstruálta. Bihardancsházán a Halomszer-dombról honfoglalás-kori sírok kerültek elő. 
Hencida előzmény-településéhez Sárhidához köthető 10-11. századi kerámialeletek és 
sírhelyek bizonyítják a terület lakott voltát. Kismarján régészeti kutatások bizonyítják, hogy a 
jelenlegi református templom helyén már a 13. században vallásos épület állt. A templom 
megmaradt alapjai kivehetőek a most is álló templom falain belül. Monostorpályiban a 
jelenlegi református templom a régi pálos rendi apátok 12. századi, kéttornyú temploma 
helyén épült, ahol az ásatások folyamán megtalálták a régi templom maradványait. 
Sárrétudvari régi templomának nyomai alapján feltételezhető, hogy már a 11. század második 
felében állt. A község belterületén kívül, közúton Püspökladány felé, a temetőt elhagyva, még 
áll a téglából épült "csonkatorony"-nak emlegetett rom: valószínűleg Szerepmonostor 
maradványa. 

Debrecen a korszakban valószínűleg még egy falu volt csupán, ami több, hozzá hasonló 
településsel együtt (Debrezun, Torna, Szentlászlófalva) egy észak-déli irányú másodlagos 
tértengely, egy összekötő útvonal mentén helyezkedett el a Tiszántúl régióban. (SÜLI-ZAKAR 

I. 2003) 

A kor befolyásoló hatalmi centrumai között a legfontosabb a kialakuló önálló Magyar 
Királyság központja volt, amely a Duna-kanyar térségében helyezkedett el. Debrecen ettől 
légvonalban mintegy 250 kilométerre helyezkedett el, de ez az adat nem lehet mérvadó, 
hiszen az ország középső része nem volt könnyen járható, így az útvonalak a hegységkeret és 
a síkság találkozási vonalánál húzódtak leginkább. A mindennapok számára direktebb hatalmi 
központot jelentettek a (a korszak elején a királyi vármegyék, míg a végén már az egyre 
jobban megerősödő nemesi vármegyék) megyeszékhelyek. Ezek közül kiemelhető Nagyvárad 
és Szabolcs, melyek a különböző időszakokban a célterület felett főséget gyakoroltak. A 
megyeközpontok fontos védelmi funkciót is elláttak, hiszen általában valamilyen (föld vagy 
fa, ritkábban kő) erődítés állt ezeken a településeken, ahová veszedelem idején a környék 
lakossága is bemenekülhetett. (BORUS J. 1985) 

A középkorban az államhatárok sem megjelenésükben sem funkciójukban nem hasonlítottak 
az újkori körülmények közötti határokhoz. Hiányzott például a linearitás, hiszen a határok 
általában szélesebb, ritkán lakott és nehezen átjárható zónákat jelentettek, a magyar 
történelemben ezek voltak a gyepük. A külső gyepük térségünktől viszonylag távol feküdtek, 
ugyanakkor az ország sűrűbben belakott térségei között is léteztek ún. belső gyepük. (4. ábra) 

A térség korai történelmének még két elemét érdemes megemlíteni, az egyik, hogy Bihar a 
kabarok korábbi törzsterülete a dukátus része volt. A dukátus intézménye a magyar 
trónörökösök királlyá érésének elősegítését volt hivatva megteremteni. (HAJDÚ Z. 2001) 

A másik érdekesség, hogy a székelyek a 10. században még a Körösök és a Berettyó 
völgyében éltek nagy tömegben és innen vándoroltak a Bihar-hegységen keresztül Erdély 
irányába.2 (SZÁDECZKY KARDOSS L. 1927, PAULER GY. 1899) 

A korszak harcaiban a magyar hadsereg a következő elemekből állt össze: királyi testőrség, a 
királyi kíséret, önállóan gazdálkodó milesek, a várispánságok harcosai, udvarispánságok és 
erdőispánságok csapatai, határőrizők és segédnépek, egyházi és világi földesurak csapatai és 
szerzetes lovagrendek, közszabadok. A magyar hadsereg háromféle típusú lovassággal 
rendelkezett a korszakban, egy hagyományos könnyű fegyverzetű íjász lovasságot (besenyők, 

                                                           
2
 Székelyhíd település neve innen eredeztethető. 
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székelyek), egy ún. átmeneti lovasságot, amelynek tagjai könnyű fegyverzettel és páncélzattal 
rendelkeztek és képesek voltak elvileg íjászként és közelharcban is megállni a helyüket. A 
harmadik csoport, melynek jelentősége a korszakban egyre nagyobb lett, a nehézlovasság. 
Megfigyelhető, hogy a korszakban a gazdasági fejlődés előrehaladtával egyre több ilyen 
fegyverzetű katona harcol a magyar hadseregekben. (BORUS J. 1985) 

A korai Árpád-kor jelentősebb háborús eseményei a térségtől viszonylag távol zajlottak. 
Kiemelkedtek a németek elleni összecsapások (1039, 1043, 1044, 1051 stb.), amelyek a 
Dunántúl északi részén folytak. A másik nagy hadászati irányban, a Balkán-félsziget felé a 
bizánci erőkkel folytak harcok, váltakozó sikerrel (1070-1185 közötti periódusban). Harmadik 
irányként a magyar királyok aktív külpolitikája a délnyugati (Szlavónia, Horvátország) sikeres 
hódításokon túl északkeleti irányban (Halics) próbált kibontakozni. (KRISTÓ GY. 1986) 

Debrecen térségét ezeknél közvetlenebbül érintették a korszakban a besenyő és kun seregek 
betörései. Ezek közül kiemelkedik az 1091-es hadjárat, amikor a Kapolcs vezette kun seregek 
Erdélybe törtek be, majd átvonultak Biharba, elpusztították az Érmelléket, betörtek a Duna-
Tisza közére. I. (Szent) László király végül a Temes vidékén verte szét a támadó csapatokat. 
(BORUS J. 1985) 

A korszak kataklizma-szerű eseménye volt az 1241-42-es tatárjárás. A Magyar Királyság 
katasztrofális katonai vereséget szenvedett a több irányból a Kárpát-medencébe betörő 
támadóktól. Ennek a katonai hibákon túl okozója volt az is, hogy a magyar társadalom és a 
hadszervezet is átalakulóban volt a 13. század második harmadától.  

Debrecen és térségének sorsáról írásos források nem állnak rendelkezésünkre. Valószínűleg a 
Kadán kán csapatai által elpusztított vidékkel együtt Debrecen is elnéptelenedett és megszűnt 
a szervezett feudális államszervezet. A lakosság egy részét kiirtották a hódítók, míg a túlélők 
elmenekültek a nehezen járható mocsarakba. Meg kell még jegyezni, hogy a muhi csatára 
felvonuló mongolok egy része valószínűleg Tiszacsegénél kelt át a Tiszán. (5. ábra) 
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5. ábra: A tatárjárás főbb csapásirányai (Forrás: BORUS J. 1985) 

 

A tatárjárás után IV. Béla megváltoztatta addigi politikáját, az ország védelmének 
megerősítését tartotta a legfontosabb célnak. Ennek érdekében újra birtokok osztogatásába 
kezdett, sokszor annak fejében, hogy várak (leginkább kővárak) épüljenek a lehetséges újabb 
mongol invázió ellen. A számítások szerint a tatárjárás és a század vége között összesen 162 
kővár épült Magyarországon. (BORUS J. 1985) Felértékelődtek tehát stratégiailag azok a 
térségek, ahol a geomorfológiai adottságok lehetővé tették a várak felépítését. A középkori 
magyar királyságban a védelmi funkciót ellátó várak az idők folyamán nagyrészt elpusztultak, 
különösen az alföldi területeken. Az egykori erődítmények nyomai és maradványai 
ugyanakkor ma is megtalálhatók Hajdú-Bihar megyében. A körösszegi vár a magyar-román 
határ túloldalán található. IV. Kun László királyunk kedvelt helye volt itt érte a gyilkos 
merénylet is. A vár egy részét az idők folyamán elbontották. Pocsajban az Ér és a Berettyó 
folyó között valamikor egy földvár állt, amelynek helyére később egy újabb vár épült. 
Pocsajnak e váron kívül még 3 kisebb váracskája is volt: Leányvár, a Hosszúzugi vár és a 
Hídközi vár, melyeknek azonban mára már nyoma veszett. (SZABÓ K. 1886) 

Fontos fejlemény volt a kunok visszahívása, akik nagy tömegben kerültek letelepítésre az 
ország középső, eleddig ritkán lakott területein. A kunok hadtörténeti jelentősége volt a 
korszakban, hogy a magyar királyok több ezer, általában megbízható könnyűlovas harcossal 
rendelkeztek külső és belső ellenségeik ellen vívott háborúikban. (BORUS J. 1985) 

A kun társadalom a betelepedés után átalakulásnak indult. A nomadizáló életformájuk a zárt 
tömböt alkotó, letelepedett magyarság körében nem bontakozhatott ki teljesen, így a kunok 
egy része elveszítette állatállományát és szolgasorba süllyedt. 1280-ban a tiszántúli kunok egy 
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része el kívánta hagyni az országot, amihez a mongol uralom alatt élő testvéreiket is 
segítségül hívták. A konfliktus során a Tiszántúl egy részét feldúlták a kunok, mígnem a hód-
tavi csatában 1282-ben szét nem verték őket a magyar seregek. (SZABÓ K. 1886) 

A kunok Debrecen közelében is megtelepedtek, a következő évszázadtól Kolbász-széknek 
nevezték a mai Nagykunságban, a Kolbászszállás központtal létrejövő kun széket, ami az 
Olás nemzetség szállásterületét foglalta magában. Bár szakirodalmi megerősítést és korabeli 
forrásokat sem ismerünk a korszakból, de véleményünk szerint Debrecen hirtelen 
fejlődésének a 13. század végén valószínűleg fontos tényezője volt, hogy a térség közvetlen 
közelében, a korábban csak gyéren lakott területeken megjelentek a kunok. A népcsoport 
nomád életmódjával olyan termékeket állított elő, amelyek korábban nem keletkeztek a 
térségben. Ezek cseréjét tudta lebonyolítani a későbbi mezőváros, Debrecen, amely így 
nemcsak a hegységkeret teremtette vásárvonalnak, hanem a belső folyótérszín adta helyzeti 
energiáknak is köszönhette fejlődését. 

A magyar városfejlődés a tőlünk nyugatra fekvő országokétól eltérő utat járt be. Ez abban is 
megmutatkozott, hogy míg a nyugat-európai városok katonai ereje elég tetemes volt ahhoz, 
hogy akár uralkodókkal is szembeszálljanak a települések, addig a magyar városok kezdetben 
csak néhány katonát tudtak kiállítani a királyi parancsra. (BORUS J. 1985) 
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4. Az Árpád-ház kihalásától a török korig 

 

A Magyar Királyság a fejlett középkorban az Anjou-családból származó királyok idején 
Európa egyik meghatározó gazdasági és katonai hatalmává vált. 

Debrecen térségében ebben a korban már fejlett árutermelés és viszonylag sűrű 
településhálózat létezett, aminek régészeti bizonyítékai számos településről előkerültek. 

Fülöp 14. század elején épült templomának alapjait a Brumi-tanya lelőhelyen 1952-ben tárták 
fel. A falu kápolnája mellett több Árpád-kori romtemplom maradványa nyomozható. 
Hajdúbagos református temploma a 15.század. végén épült Szent Gellért templomaként. A 
nagykereki református templom alapjai 15. századiak. Nyíracsád egyhajós, zömök 
támfalakkal megerősített műemlék református temploma, kora gótikus stílusban épült a 13-14. 
században.  

A megye településeinek jelentős része írásos formában először az ún. Váradi Regestrumban 
került említésre: Debrecen, Hajdúnánás mint Nánásmonostora szerepelt benne, Berettyóújfalu 
helyén Herpályt említik, Hajdúsámson, Nádudvar, Polgár, Kaba, Bihartorda, Bojt, Csökmő, 
Darvas, Ebes, Esztár, Furta, Gáborján, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Körösszegapáti, 
Magyarhomorog, Mezősas, Mikepércs, Nagyrábé, Sárrétudvari, Tépe, Vekerd, Zsáka 

A Regestrumon kívül egyéb dokumentumok is említik a megye néhány települését. 1351-ben 
a Váradi Konvent említi először Püspökladányt. Biharkeresztest 1214-ben először Fancsal 
néven említik oklevélben. Álmosdot először egy 1261-es oklevélben írták le. Ártándot 1075-
ben I. Géza király írásos alapító levele szerint a Garamszentbenedeki apátságnak 
adományozta. Bakonszeg települést először 1438-ban említették a Kolosmonostori 
Protokollumban. 

A térség középkori településhálózatának speciális jellemzője volt a mezővárosi fejlődés. 
Számos mai város ekkoriban kezdett speciális központi funkciókra szert tenni. Debrecen, ami 
három falu (Boldogasszonyfalva, Szentlászlófalva és Debreczun) egyesülésével jött létre. A 
14. század elejére az ország egyik leggazdagabb és fontos városa lett nem kis mértékben 
Károly Róbert hű emberének, Debreceni Dósának köszönhetően. 1361-ben Nagy Lajostól 
kapott kiváltságlevelet, ekkortól kezdte líciumtövis falakat húzni a település köré, a mai 
városszerkezetben még fellelhetők a nyomai. Hajdúböszörmény 1410-ben Nagyböszörmény 
néven már mezővárosként szerepelt. 1465-ben Mátyás király adott mezővárosi rangot 
Balmazújvárosnak. 1481-ben pedig Berettyóújfalu vásártartási jogot kapott tőle. 1461-ben 
Nádudvar kapott előjogokat, Polgár és Tiszacsege pedig valamikor ebben az évszázadban.  

A fejlett középkori magyar királyság meghatározó családja volt a Hunyadiaké. Birtokaik a 
térségben kiterjedtek voltak, például Hajdúnánás, Hajdúhadház, Polgár, Téglás, Tiszacsege, 
Ebes és Folyás is hozzájuk tartozott. 

A 15. század elejétől a város számos újabb kiváltságot nyert el az uralkodótól illetve 
földesurától. A gazdasági fejlődés jele az 1395-ben a tímárok céhe által elnyert 
szabadalomlevél is. Legfontosabbak ezek közül a vásárok tartását engedélyező 
kiváltságlevelek, hiszen a következő évszázadokban a kereskedelem, a vásárok biztosították a 
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város gazdagságát és így folyamatos fejlődését is. A város vonzerejének növekedését 
bizonyítja az is, hogy egyre több jobbágy Bihar vármegyéből szökött területére. Erre 
bizonyíték Hunyadi Mátyás egyik levele 1459-ből, amikor megtiltotta Bihar vármegyének, 
hogy szökött jobbágyait Debrecentől visszakövetelje. A város vásártartási jogát többször 
(1405, 1424) megerősítették az időszakban, sőt 1467-ban Mátyás király az engedetlenkedő 
Nagyvárad vásárjogát is ide helyezette. (BOROVSZKY S. 1901) 

A korszakban kezdett kibontakozni a térség későbbi évszázadaira oly jellemző gazdasági ág, a 
marhatenyésztés- és kereskedelem. Tiszacsege ugyancsak fontos szerepet töltött be, hiszen itt 
ment keresztül a kereskedelmi út. 

Az időszakra tehető az egységes nemesség létrejötte (1351 ősiség törvénye), illetve az 
alávetett népelemek egységes jobbágysággá válása. Ezzel párhuzamosan megerősödőben 
voltak a városok, különösen a mezővárosok is. A korszak második felében a rendiség 
kialakulása és megerősödése tapasztalható. A királyi hatalom alapját jelentő földbirtokok 
területe lecsökkent, ami azt jelentette, hogy az uralkodó anyagi erőforrásait egyre inkább 
vámokból és adókból volt kénytelen előteremteni. Az ország egyes térségei különösen 
felértékelődtek ebből a szempontból, hiszen jelentős ezüst és aranykészletekkel rendelkeztek, 
amelyek bányászata szintén gyarapította a kincstár hasznát.  

A korszak hadseregére jellemző volt, hogy a magyar sajátosságok eltűnőben voltak és a 
hadszervezet a nyugat-európai országokéhoz vált hasonlóvá. Továbbra is létezett az általános 
felkelés mint elvi lehetőség, de ezzel csak ritkán éltek a korszakban (pld. 1345-ben a tatárok 
betörésekor). A feudális szolgálati kötelezettség szintén létezett, de csak korlátozott 
mértékben, hiszen a határokon túl csak 40 napig voltak kötelesek a kiváltságos rétegek hadba 
vonulni. A korszak fontos katonai intézménye volt a bárói magán bandérium, amelynek tagjai 
általában jól képzett kvázi hivatásos familiárisok voltak (ezen túl működtek még királyi és 
megyei bandériumok is). A „miles aulicus regis” intézménye, amely a király katonai 
hatalmának biztos bázisa volt a 14. század nagy részében is főként belőlük állt. Ezeken a 
formákon kívül a korszak háborúiban egyre nagyobb jelentőségre tettek szert a 
zsoldoscsapatok. A zsoldoskatonák járandóságukat részben pénzben részben pedig sóban 
kapták meg, a városi zsoldosok ezen felül ellátást is kaptak. A 14. század magyar hadserege 
szinte csak lovasságból áll, melynek legnagyobb harcértékű eleme a lovagi életformával és 
szokásokkal együtt elterjedő nehézlovasság volt. Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején a 
katonai szervezet átalakításra került. Erre részben az anyagi lehetőségek korlátozottsága, 
részben pedig a dél felől erősödő török fenyegetés miatt került sor. A változtatásokat 
indokolta még a korszakban tömegesen megjelenő különböző tűzfegyverek harctéri 
szerepének megnövekedése is. A megoldás részeként került bevezetésre az ún. 
telekkatonaság, illetve kerültek megbízatásra ún. katonabárók, akik egy-egy hadjárat erejéig 
megbízást kaptak a királytól, hogy familiárisaik kvázi zsoldosként való használatával 
vegyenek részt a harcban. A Zsigmond-éra legfontosabb katonai fejleménye volt a végvári 
rendszer kiépítése, ami több évtizeden keresztül védte az ország déli határát és így a belső 
területeket is a betörő kisebb-nagyobb török csapatoktól. (BORUS J. 1985) 

A huszita harcokban edződött, cseh gyökerű gyalogság a 15. század második harmadában 
jelent meg a magyar haderőben. Másik jelentős újítás volt Zsigmond idejében a tüzérség 
(először csak mint várvédő és ostromágyúk, majd harci szekerekre szerelve a mobilitásuk is 
biztosíttatott) megjelenése, amelyet eleinte nagyrészt a városok állítottak elő és birtokoltak. A 
tűzmesterek ugyanakkor nagyrészt németek és csehek voltak, ami azt mutatja, hogy a magyar 
lakosságú városok nem jártak élen ezen technológia alkalmazásában. Mindezeket a 
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technológiákat és harceljárásokat alkalmazta általában nagy sikerrel Hunyadi János 
törökellenes harcaiban. (TEKE ZS. 1980) 

A korszak elején a feudális széttagoltság állapotában lévő országra az oligarchák, vagy 
kiskirályok hatalma nyomta rá a bélyeget. Ezek a nagybirtokosok, hatalmas méretű földjeikre 
és hűbéreseik tömegeire támaszkodva saját területükön főhatalmat gyakoroltak, gyakran a 
mindenkori magyar király ellenében. Debrecenhez közel az Abák és a Borsák hatalmi 
központjai helyezkedtek el. A város ugyanakkor birtokosán, Debreceni Dósán (vagy Dózsán) 
keresztül Károly Róbert pártján állt a trónért és a kiskirályok ellen vívott hosszú 
küzdelemben. (6. ábra) 

1323-ig a királyi központ Temesváron helyezkedett el, ez Debrecentől légvonalban kb. 200 
kilométert jelent, ami légvonalban alig kevesebb mint a Debrecen-Buda távolság, de tekintve 
a közlekedési kapcsolati hálók (vásárvonal) elhelyezkedését gyorsabb elérhetőséget jelentett. 

Az 1317-ben a Borsák szövetségeseikkel Károly Róberttel szemben Lev Romanovics halicsi 
fejedelmet kívánták volna a magyar trónra emelni. Közöttük és a királyhű Dósa vezette 
csapatok között zajlott le a debreceni csata. A lázadók seregei nagyrészt átmeneti- és 
könnyűfegyverzetű csapatokból álltak, akik fegyelmezetlen viselkedése is hozzájárult a 
királypárti nehéz- és könnyűlovasság győzelméhez. A vereség után Borsa Kopasz nádor 
Adorján várába menekült, de sorsát így sem kerülhette el, a vár elfoglalása után Károly 
Róbert kezére került. (BORUS J. 1985) 

 

 

6. ábra: A kiskirályok uralma Magyarországon (Forrás: PAPP-VÁRY Á. 1991) 
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A debreceni csata jelentősége azért is nagy, mert hasonlóan az 1312-es rozgonyi ütközethez, 
ahol a kassai polgárok segítették a királyi sereget győzelemre, itt Debrecen polgárai küzdöttek 
Károly Róbert pártján. Debreceni Dósa még a következő években több hadjáratot vezetett 
birtokairól kiindulva a lázondó erdélyi urak letörésére. (KRISTÓ GY. 1988) 

Az Anjou királyok idején a térséget elkerülték a háborús konfliktusok, hiszen Károly Róbert 
és még inkább fia Nagy Lajos aktív külpolitikáját általában messze a magyar határoktól 
alakította. Zsigmond király uralmának időszakában is ez az áldott békeidőszak jellemezte az 
ország belső területeit, leszámítva a korszak végét, amikor a husziták elleni harcok, az 1437-
es Budai Nagy Antal vezette erdélyi parasztfelkelés és néhány török portya nem érte el ezeket 
a területeket. Az egyik legnagyobb ilyen portya 1474-ben történet, amikor januárban egy 
nagyrészt akindzsikből álló török sereg, kihasználva Hunyadi Mátyás cseh hadszíntéren való 
lekötöttségét, egészen Várad térségéig nyomult és elpusztította a környéket. Egy hasonló 
török hadművelet 1490-ben is Várad térségéig hatolt az ekkor még érintetlen és jól működő 
déli végvári rendszer ellenére is. (BORUS J. 1985) 

A Dózsa-féle parasztháborúban tiszántúli parasztok, mezővárosi polgárok és hajdúk is részt 
vettek. A Lőrinc pap vezette erdélyi parasztsereg tevékenysége valószínűleg Debrecent is 
közvetlenül érintette, hiszen 1514 júniusában Várad után már Székelyhidat is bevették. A 
sereget 1514 júliusában Bihar várának ostromakor verte szét Tomori Pál seregteste. Ugyanaz 
a Tomori Pál, aki az összeomló középkori Magyar Királyságot próbálta megvédeni a mohácsi 
síkon 1526 augusztusában. (BORUS J. 1985) 

A mohácsi ütközet utáni török portyák Debrecent és térségét ugyan még nem érintették, de a 
következő évek és évtizedek eseményei a magyar történelem egyik legnehezebb periódusát 
hozták. 
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5. A török kor és a Rákóczi-szabadságharc korszaka 

 

A két (1526), majd három (1541) részre szakadó országban a korábbi évszázadokban működő 
hatalmi központok átalakultak, az egyes térségeket összekötő térszerkezeti vonalak 
megváltoztak. 

A török hódoltság korának a térségre jellemző egyik legfontosabb történése a reformáció volt. 
A térség szinte valamennyi települése rendelkezik épített, vagy egyéb kulturális emlékekkel. 
Debrecen virágzása a 16. századtól egybeesett a reformáció elterjedésével és iskolavárossá 
válásával. A település 1551-52-től szinte teljesen református várossá vált. A Református 
Kollégium évszázadokon keresztül a legkorszerűbb tudományokat művelő iskola lett. 
Hajdúböszörmény református temploma 15. századi eredetű, barokk tornyos és festett 
kazettás mennyezetű. Püspökladányban Rákóczi György idejéből származik a református 
templomban lévő ún. Rákóczi-harang. A műemlék jellegű vámospércsi református templom 
középkori alapokon 1610-ben már valószínűleg állt. Biharkeresztes református templomában 
a helyreállítási munkálatok közben fedezték fel azokat a román stílusú ablakokat, amelyeket 
azóta bemutathatóvá is tettek. A templom egyes részei tehát az Árpád-korban épültek, s csak a 
16. században lett a reformátusoké. A bárándi református templom építése 1612-ben 
kezdődött. Berekböszörményben a 13. században állított templom falaival, késő gótikus 
részek felhasználásával 1678-ban épült. Bojt református temploma - 1680-ban épült. 
Hajdúbagos református temploma - a 15.század végén épült Szent Gellért templomaként. 
Szentpéterszeg mostani református temploma 1709-ben épült, de harangját a rajta lévő felirat 
szerint a szalontai eklézsia öntette 1699-ben. Tépe református temploma 1635-ben épült. 

A térségre speciálisan jellemző felekezet a görög katolikus, ami 1646-ban ungvári unióval jött 
létre. A görög-katolikus elemek számos településen megtalálhatók. Hajdúdorogon, ami a 
görög-katolikusok központja a Helytörténeti Múzeum kiállítása őrzi a Temetőhegy sok 
kincsét, és egy egyháztörténeti kiállítás is helyet kapott a múzeumban. A város nevezetes 
műemléke a valószínűleg a 17. században alapított görög katolikus székesegyház. nevezetes 
ikonosztáza. A templom mellett található a város legrégibb műemléke, a középkori eredetű 
erődfal maradványa. 

Hajdú-Bihar megye 17. századi történelmének egyik legfontosabb eseménye a 
hajdútelepülések rendszerének kialakulása volt. A hajdúk több hullámban kaptak kollektív 
kiváltságokat az erdélyi fejedelmektől, aminek fejében katonáskodást vállaltak. Életformájuk 
nyomai közvetlenül nyomozhatók a történeti anyagokban, de a hajdútelepülések 
szerkezetében is. A 17. századtól a 19. század második feléig speciális belső önkormányzattal 
rendelkezett az ún. Hajdúkerület, melynek középpontja Hajdúböszörmény volt. Fontos 
szerepet játszott a hajdúk letelepítésében Bocskai István, akinek emlékét számos emléktábla, 
illetve szobor (Bocskai István szobra Hajdúszoboszlón) örökíti meg a településeken. Bocskai 
Istvántól Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Polgár, Hajdúszoboszló, 
Vámospércs Derecske 1606-ban kapott hajdúvárosi rangot. A hajdúvárosokban speciális 
védművek épültek a települések defenzív kapacitásának növelésére. Ennek maradványa 
Hajdúszoboszlón a református templom körül látható védőfal egy szakasza a megmaradt 
sarokbástyával. Maga a fal a régészeti kutatások szerint XV. századi eredetű, de azt a hajdúk 
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tovább erősítették. A kb. húsz méter hosszú falon láthatók a hajdúk által annak idején nyitott 
körte alakú lőrések. 

Hajdúhadház városszerkezete a sajátos katonai-védelmi rendszer szolgálatában állt, a 
városmagban az "Óvár"-ral. Hajdúdorog mai napig jellemző körkörös, hármas tagoltságú 
településszerkezete a 17. században alakult ki. A betelepülő hajdúk Dorog központjában 
feltehetőleg fából bizánci rítusú templomot emeltek, amelynek dél-nyugati részénél épült fel 
Dorog közigazgatási épülete, a későbbi városháza. Ezeket, és a vezető hajdú nemesség 
lakóházait vastag téglafallal vették körbe, amelynek sarkainál négy őrtorony állt. Az erődfallal 
határolt központ egyes részei még ma is állnak. Ez a terület volt a hajdú település 
legfontosabb része, az úgynevezett belső vár. A belső vár körül helyezkedett el a huszárvár, 
amelyet az erődfalon kívül árok is elválasztott a belső vártól. Ez a terület volt a korabeli 
Dorog életének legfőbb színtere. A huszárvár elsődleges katonai funkciója a könnyűlovasság 
elszállásolása volt. 1660-ban itt épült fel a hajdúlaktanya árkádos épülete, amelyben ma a 
hajdúdorogi polgármesteri hivatal működik. Ezen a területen helyezkedett el a lakóházak, az 
aklok, az istállók és a kertek nagy része. A huszárvárat a latorkert vette körbe, amely a 
legkülső védelmi rendszert jelentette. Ez Dorog esetében egy cölöpkerítés volt, amely 
elsősorban a kisebb portyázó seregek megállítását célozta. A latorkertet néhány éven belül 
palánkkal erősítették meg, amelynek vesszőből fonott falai közé földet öntöttek, és árokkal is 
ellátták a védelmi rendszert. Hajdúszovát nevezetessége a17. században épített 10 lőréses 
bástyafal. 

Bocskai nevével összefügg Kismarja település, ahol a Bocskai-emlékmű helyszínéül szolgáló 
dombon a történelmi iratok és a hagyományok szerint a mai Bocskai-várdombon földvár állt. 
A fejedelemnek a várdomb tetején lévő kopjafa és a hajdú vitézt ábrázoló szobor állít emléket. 
Kismarján kívül Nagykereki is kötődik Bocskai nevéhez. 1592-től váradi főkapitány Bocskai 
korszerűsítette a várat, ahol maga is hosszabb ideig lakott.  

Bocskai mellett Báthory Gábor fejedelem játszott még kulcsszerepet a hajdúkiváltságok 
megteremtésében. Nagyléta és Bagamér például tőle kapott kiváltságokat. Bethlen Gábor 
fejedelem nyolcvan református magyar hajdút telepített le Mikepércsre, ami így egyike lett az 
úgynevezett bihari hajdúvárosoknak. 

A hódoltság időszakában a nyíradonyi monostor megerősített védőfalaival jelentős szerepet 
töltött be a település elnéptelenedésének megakadályozásában, az 1660-as török támadásnak 
azonban ez sem tudott ellenállni. 1660-ban Szejdi Ahmed budai pasa serege felégette Kabát 
is, az elfogott férfiakat pedig megölette. 

A kor befolyásoló hatalmi centrumai a térségtől távol helyezkedtek el. A Habsburg uralkodók 
központja Bécs légvonalban mintegy 400 kilométerre feküdt a várostól, de ha ehhez 
hozzászámítjuk az alföldi területek járhatatlanságát, akkor a Felvidéken keresztülvivő útvonal 
mentén akár 600 kilométert is meg kellett tenni. A kor közlekedési viszonyait tekintve (a 
gyorsposta Budáról Bécsbe 30 óra alatt, a társzekér majdnem 60 óra alatt jutott el a 18. 
században) ez akár 7-10 napos utat is jelenthetett a birodalmi székvárostól. A Királyi 
Magyarországot védelmező végvári rendszer fontosabb elemei ugyancsak hatalmi tényezővé 
emelkedtek a korszakban. A végvári katonaság hol saját jószántából, hogy egy-egy nemesi 
vármegye megbízásából kiterjedt portyákat vezetett a hódoltsági vidékekre. Ezen központok 
közül kiemelhető Eger vára. A Török Birodalom Isztambuli központja mintegy 1000 
kilométerre helyezkedett el, ami több heti járóföldet (általában 1,5-2 hónap kellett a török 
csapatoknak a magyar hadszíntér eléréséhez a fővárostól) jelentett. A török igazgatási 
egységek (vilajet, szandzsák) központjai ugyanakkor viszonylag közel helyezkedtek el. Ezek 
közül legfontosabbak voltak a Budai és Temesvári vilajetek, majd Várad 1660-as eleste után a 
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megszerveződő újabb pasaság. Ezek a központok, saját ellátásukra gyakran külön adókat 
vetettek ki a térség magyar lakosságú falvaira, esetlegesen a mezővárosokra is. 

Bár az Erdélyi Fejedelemség egy nagyságrenddel kisebb erősségű hatalom volt a korszakban 
az előbb említett kettőnél, mégis Debrecennel és térségével a legközvetlenebb kapcsolatban 
talál ez a centrum állott. A fejedelmi központ Gyulafehérvár városa Debrecentől néhány napi 
járóföldre helyezkedett el. 

 

Amikor Szapolyai János 1527-ben visszaszorult Erdélybe, a következő évben idegen 
zsoldosokkal kiegészített sereggel próbálta meg visszahódítani királyságát. 1528-ban például 
novemberben egészen Debreceni hatolt, ahol Czibak Imre, Ártándi Pál és Balázs meghódoltak 
neki. Csapatai azonban sorra vereséget szenvedtek, így Lengyelországba menekült. Debrecen 
1536-tól Török Bálint birtokába került, annak fejében hogy 9 év után Habsburg Ferdinánd 
táborát otthagyta. A város 1543-ban egy jelentős eseménynek is otthont adott, amikor 1543. 
április 8-án Báthori András, Ferdinándhoz hű arisztokrata ide hívta össze a részországgyűlést. 
(BOROVSZKY S. 1901) 

Az 1552-es végvári harcok a magyar hajdúk Szeged elleni támadásával kezdődtek, akiknek 
soraiban a Debrecen környéki vitézek is ott voltak. Sajnos a Tót Mihály vezette támadás csak 
részsikereket ért el. 1564-ben Balassi Menyhért János Zsigmond ellen a Tiszántúlon folytatott 
harcát segítette Lazarus von Schwendi 7000 fős serege és majdnem Váradot is elfoglalták. 
(BORUS J. 1985) 

1569-ben Karácsony György prédikátor Debrecenben és térségében gyűjtött sereget javarészt 
a Hódoltságból elmenekült jobbágyokból, hogy „szent hadjáratban” kiűzze a törököt az 
országból. Próbálkozása már a legközelebbi török palánkvár, Balaszentmiklós 
(Törökszentmiklós) falainál meghiúsult, seregét szétverték, őt magát pedig Debrecenben a 
városi tanács elfogatta és kivégeztette. (HECKENAST G. 1963) 

A tizenöt éves háborúban Eger 1596-os eleste azt jelentette, hogy ott egy újabb török vilajet 
szerveződött meg, így Debrecen és térsége még inkább az oszmán érdekterületek közé 
ékelődött. A mezőkeresztesi vesztes csata után Nádasdy Ferenc seregei és a szolnoki török 
helyőrség lovasai között lezajlott egy kisebb csetepaté Debrecen és Balmazújváros között, 
ahol a magyarok diadalmaskodtak. (BOROVSZKY S. 1901) Az Erdélyi Fejedelemség 
legerősebb várának, Váradnak az 1598-as sikertelen török ostroma valószínűleg közvetlenül 
sújtotta Debrecen térségét. 

A 17. század elejének háborús pusztításai és a Habsburg önkény megerősödése 
elégedetlenséget szült Magyarországon és Erdélyben is. A Biharban nagy birtokokkal 
rendelkező Bocskai István, miután maga is a terror fenyegetettjévé vált, a megmozdulás élére 
állt. A Bocskai-felkelés első szakaszának eseményei Debrecen térségében zajlottak. (8. ábra) 
A leghíresebb összecsapás az Álmosd-Diószeg közötti országúton zajlott, amiben Bocskai 
hajdúi sikeresen szétverték a Pezzen ezredes vezette császári hadoszlopot. Az ütközet 
jelentősége abban áll, hogy a rá következő napokban-hetekben Belgiojoso, felső-
magyarországi főkapitány serege drasztikusan meggyengült, majd a folyamatos támadások 
hatására feloszlott. (NAGY L. 1978) 

1616 decemberében Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hajdúseregeivel Debrecenig vonult, de 
ebben az esztendőben még elmaradt háború. A fejedelem további hadjárataiban a 
Gyulafehérváron, vagy Váradon gyülekező, általában 10000 főt meghaladó hadseregével 
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Debrecenen és Tokajon keresztül hatolt be a Felvidékre. (9. ábra) A hadsereg nagy részét 
hajdúk alkották, akik között akadtak letelepedettek és szabad hajdúk is. (BORUS J. 1985) 

 

 

8. ábra: A bihar megyei hadműveletek 1604-ben (Forrás: BORUS J. 1985) 
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9. ábra: Bethlen Gábor hadjáratainak útvonala (Forrás: BORUS J. 1985) 

1630-ban, I. Rákóczi György fejedelemmé választásakor az ellenpárt vezére Eszterházy 
Miklós nádor, német zsoldosaival Kassa felől Debrecenig előretört, ahol Zólyomi Dávid 
feltartóztatta őket. (BOROVSZKY S. 1901) 

A 17. század ötvenes éveinek végén az Erdélyi Fejedelemség hanyatlásával a térség számára 
is krízis korszak kezdődött. A hajdúvárosok képtelenek voltak ellenállni a koncentráltan 
támadó török-tatár csapatoknak. Bakonszegen 1658-ban az újfalui malomgát átjáróban 
fogadta II. Rákóczi György hadnagya, Kádár István a krími tatárok seregét. A nagy túlerő 
legyőzte a magyar sereget, a vezér súlyos fejsebet kapott, katonái Bakonszeg alatt a kórógyi 
részen temették el. 1653-ban még Pocsaj várában tartotta lakodalmát Apafi Mihály, a későbbi 
fejedelem Bornemisza Annával. 1660-ban Szejdi pasa a várat bevette és leromboltatta. 1661-
ben, egy évvel később Szinán váradi pasa ismét felépíttette. Biharnagybajom határában 1659-
ben török és magyar hadak ütköztek meg a mai Csatahalmon, ahol a törökök győztek. 
Nagyrábét és térségét is 1659-ben pusztította el a török. Hajdúszoboszló elpusztítása 1660-
ban következett be. Valamennyi hajdúváros temploma erődített volt, a szoboszlói azonban 
különbözött a többitől: vizesárokkal vették körbe, a vizet az akkor még vízimalmok hajtására 
is alkalmas Köselyből vezették ide. A hely szomorú nevezetessége, hogy 1660-ban itt, a 
"templom kerítésében", azaz az erődített templom területén védekezett a hajdúváros elszánt 
lakossága a török ellen. Szejdi budai basa csapatai lemészárolták az ottrekedteket.  

A korszak hadieseményeihez tartozó adalék még, hogy az 1660-as váradi ostrom után a 
szabadon elvonuló túlélők társzekerei Debrecen irányába távoztak a várból. Közöttük volt 
Martonfalvi Tóth György, aki 40 szekéren a református kollégium nyomdáját, könyvtárát és 
berendezését menekítette át. Ezzel a város a pezsgő váradi kulturális élet megöröklője is lett. 
(BORUS J. 1985) 
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A két város kapcsolata ugyanakkor nem szakadt meg, hiszen a váradi pasa parancsára 
Váradolaszi körül a debreceniek robotmunkájával épült fel a palánkvár. (BOROVSZKY S. 1901) 

Kálló, Ecsed és Szatmár várakat 1660-ban a Habsburg hatalom ismét birtokba vette (Souches 
tábornok), hogy azok ne kerüljenek török kézre. Ezzel a térségben ismét megerősödött a 
magyar királyi hatalom. 1661-ben Kemény János fejedelem még Kővár és Székelyhíd várát is 
átengedte a német erőknek. Ugyanebben az esztendőben Montecuccoli és Kemény János 
Szatmárnál egyesült serege sikertelenül próbálta Erdélyből kiűzni a törököket. (NAGY L. 
1978) 

Az 1664 és különösen a sikertelen 1671-es Wesselényi felkelés utáni császári intézkedések, 
amikkel a magyar végvári katonaságot idegen zsoldosokkal igyekeztek lecserélni, együttesen 
a korábbi években tömegesen földönfutóvá tett hajdúk nagy számával ismét egy veszélyes 
társadalmi elegyet hozott létre Erdély és a Királyi Magyarország határvidékén. A drasztikussá 
váló ellenreformációs intézkedések számos protestáns prédikátort is a mozgalom tagjává 
tettek. 1672-ben a bujdosók Teleki Mihály kővári kapitány és némi török segédhad 
támogatásával Debrecenen és Kállón keresztül Tokajnál átkelt a Tiszán és folyamatosan 
gyarapodva Kassa felé nyomult. 1677-ben a nyalábvári csatában már Lengyelországból 
érkező francia csapatok is segítették a kurucok harcát. 1681-ben a kuruc és erdélyi seregek 
elfoglalták a császáriak kezén fekvő Kálló várát, így stabilizálták helyzetüket a térségben. A 
következő esztendőben Thököly csapatai többször is táboroztak Kondoros térségében. 
(BOROVSZKY S. 1901) 

A törökök 1683-as bécsi veresége után a kuruc állam léte veszélybe került, különösen 1685 
után, amikor Thököly török fogsága idején tömegesen álltak át a várak és városok a császáriak 
oldalára. Debrecen kivette a részét a felszabadító háború terheiből, hiszen például rengeteg 
élelmiszert szállítottak a Budát ostromló szövetséges hadseregnek. 1685/86 telén a Caraffa 
vezette csapatok Debrecenben teleltek át, ami rendkívüli megterhelést jelentett a város 
lakosságának. Ahogy ezt egy kortárs szemtanú, Pósalaki János írja: 

„…mivel a reánk erőnk felett kivetett hadi adót (azaz egy teljes beszállásolásra kivetett 
480000 forintot) nem tudtuk megfizetni, néha kegyelmes Caraffa Antal tábornok a kivetésnek 
katonai erővel való behajtása végett… néhány ezreddel és ostromszerekkel bejött a városba, 
aztán őrséget és ágyúkat állított a kapuk elé s az utcákra.” (PÓSALAKI J. 1987) 

 

A császári parancsnok megkaparintotta a városi adóíveket, ezekről beazonosították, hogy kik 
a leggazdagabb polgárok, akikre egyenként több ezer forintos sarcot vetettek ki. A leírás így 
folytatódik: 

„A tatárok szokása szerint megkötözötteket kegyetlen ütlegeléssel és válogatott 
nyomorgatással kínozták, annyira, hogy az említett kétszeri végrehajtás alatt az utcákon csak 
a kínzottak és az őket siratók jajgatását és kiáltozását lehetett hallani…”(PÓSALAKI J. 1987) 

 

Az elkobzott javak Pósalaki becslése szerint a követelt összeg kétszeresét is kitehették, 
melynek egy részéről számadás sem készült, tehát valószínűleg a császári katonák 
elsikkasztották. 

1687-ben Lotharingiai Károly seregei Erdélyben teleltek át, eközben átvonultak Debrecen 
városán is. Ekkor a városnak 50000 db kenyeret kellett szállítani a katonák számára. A 
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kívánalmak szerint 4 fontos kenyereket kellett volna szállítani, de a debreceniek 6-8 fontos 
kenyerek sütéséhez voltak szokva, így ilyenekből szállították le a kért mennyiségeket, ami 
extra veszteséget jelentett a lakosságnak. A gabonán kívül nagy kára lett a városnak az 
elveszett szekerekben és igavonó állatokban is. (PÓSALAKI J. 1987) 

1691-ben a török ellentámadás miatt a Váradot övező császári ostromzár feloszlott. A váradi 
pasa és a janicsárok dühödten követelték a debreceniektől az elmaradt adókat. Több 10000 
aranyat követeltek és csikartak ki a város lakóitól, miközben török és tatár csapatok is 
megszálltak a településen és környékén. A váradiak túszként két debreceni magisztert is 
elhurcoltak, akik közül a vár eleste után csak egyikük tudott megszabadulni, míg a másik 
időközben meghalt. 1692-ben sikerült Váradot visszafoglalni, de a következő évben még egy 
török portya még feldúlta Debrecen térségét. (BOROVSZKY S. 1901) 

Az 1697-es esztendő újabb nyugtalanságokat jelentett Debrecen lakói számára. Egyrészt a 
kitört hegyaljai felkelés fenyegette északról a várost, másrészt pedig a szultáni csapatok 
támadásával egy időben tatár portyázók jelentek meg Karcag környékén. A debreceni 
városvezetés igyekezett hűségéről biztosítani a császári vezéreket, így követséget 
menesztettek Bécsbe, illetve fegyverbe szólították a céheket is. (PÓSALAKI J. 1987) 

1703-ban az induló Rákóczi-szabadságharc kezdeti szervezkedései Debrecenben és 
térségében is folytak. A hajdúk eleinte idegenkedtek a felkelés mellé állni, utána azonban a 
fejedelem pártjára álltak. A kezdeti habozást részben az magyarázhatja, hogy a közeli 
Erdélyben egy jelentékeny császári hadoszlop állomásozott. Július hónapban Bóné András és 
Gödény Pál vezetésével Diószeg környékén népi felkelés kezdődött, amihez a bihari 
hajdúvárosok is csatlakoztak. A fejedelem a hónap végén Sámsonban táborozott, így 
Debrecen is megnyitotta kapuit. A gyarapodó kuruc seregek ezzel egy ipari-logisztikai 
bázishoz jutottak, hiszen a városban működő cégek számos cikkel el tudták látni a felkelőket. 
Ezt a szerepét a város a szabadságharc idején megtartotta, hiszen puskacső-gyártás és 
kardverés, illetve lőszergyártás is folyt a településen. A lőporgyártás egyik fellegvárává nőtte 
ki magát a város, amihez felhasználták a Nagykálló környékén működő salétromfőző 
műhelyek termékeit is. (BORUS J. 1985) 

Az ellátáson kívül természetesen a térség lakossága katonai szolgálattal is segítette a 
szabadságharcot. Károlyi Sándor lovas ezredéből a több kompánia debreceni lakosokból állt, 
illetve Nyúzó Mihály mezei lovasezredében is találunk idevalósiakat. (BOROVSZKY S. 1901) 

 

A térség települései rengeteget szenvedtek a portyázó rác seregek pusztításaitól. Leopold 
Schlik császári tábornok utasítására a váradolaszi rácok indultak támadásba. Gáborjánban 
1705 végén heves összecsapás zajlott a község határában egy Ilosvay Imre ezredes vezette 
kuruc csapattest és a császári zsoldban álló rác portyázók között, amely a kurucok vereségével 
végződött. Hajdúnánást a kuruc háborúk időszakában többször lerombolták, 1707-ben a 
Rákóczi mellett küzdő kabaiakat a rácok támadták meg, és elpusztították a falut. Váradolaszit 
sikerült ugyan semlegesíteni, sőt Váradot is bekerítették, de a város soha nem került kuruc 
kézre. A váradi ostromzárat fenntartó katonaság élelmezését a debrecenieknek kellett 
biztosítaniuk. A többi környező erődítés sorra a fejedelem kezére került, még a sokáig 
ellenálló Szatmár is 1705-ben. Erdély, az itt állomásozó Rabutin-féle hadsereg és a megszállt 
várak és városok miatt ugyanakkor fenyegetést jelentett Debrecennek és a kurucoknak. 

Erdély felmentésére 1705 őszén a császári hadvezetés Herbeville tábornokot egész seregével 
együtt Komárom környékéről keleti irányba küldte. A hadsereg Budán, Kecskeméten és 
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Szegeden keresztül Debrecenen át Váradra vonult és feltörte a kétéves kuruc ostromzárat. 
1706-ban az Erdélyből kivonuló Rabutin tábornok seregeivel Kassa sikertelen ostroma után 
bevonult a kiürített Debrecenbe és néhány hétig itt pihentette katonáit, mielőtt Szolnokon 
keresztül Buda felé távozott volna. (A következő évben aztán Rabutin újra bevonult a 
fejedelemségbe, amit véglegesen elszakított Rákóczi területeitől.) A fejedelem által a városra 
kirótt adók (1707-ben például 4575 forint) fejében Debrecen csizmát, bakancsot és süveget 
szállított a kurucoknak. A terhek csökkentését a városi magisztrátus ajándékokkal (pld. 
szappan) igyekezett mérsékelni. 1709-ben el is érték, hogy csak tiszteket helyeztek téli 
szállásra a városban. (PÓSALAKI J. 1987) 

A visszaszoruló kuruc seregek nyomában Pálffy János császári fővezér 1711. január 9-én 
nyomult be Debrecenbe. Egy Debrecennel kapcsolatos adalék még, hogy Komáromi György 
főbíró részt vett a szatmári békét előkészítő tárgyalásokon. (PÓSALAKI J. 1987) 
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6. Az újjáépítéstől az 1848-49-es szabadságharc leveréséig 

 

A Rákóczi szabadságharc utáni időszakban az ország többé-kevésbé beintegrálódott a 
Habsburg Birodalom kereteibe. Az ország sorsáról a legfontosabb döntéseket Bécsben hozták, 
a központnak alárendelt végrehajtó hatalmi szervezet, a Helytartótanács pedig Budán székelt. 
A közigazgatás középső szintjén ugyanakkor a vármegyék szerepe a korszakban végig erős 
maradt. Az 1713-as Pragmatica Sanctio kompromisszumos megállapodást jelentett a központi 
hatalom és a vármegyékre épülő nemesi nemzet között. Ennek jegyében ugyancsak 
kompromisszumos megállapodást jelentett 1715-ben a bécsi udvar és a magyar rendek között 
a közös állandó hadsereg felállítása. A sorozott magyar jobbágykatonák a közös reguláris 
hadsereg német vezényleti nyelvű egységeibe kerültek, míg névleg a magyar nemesi felkelés 
megmaradt a magyar nemzeti hadseregnek. (Bár tudjuk, hogy már Zrínyi Miklós leírta, hogy 
a „pórbul kell kiállítani” a magyar hadsereget.) Ez a középkori ízű intézmény utoljára a 
napóleoni háborúkban játszott szerepet.  

A korszakban az úthálózat kulcsszerepet játszott a gazdasági fejlődés előremozdításában, de a 
katonai alakulatok mozgásában is. 1801-ben Bihar vármegyében egy figyelemre méltó projekt 
tervezetét fogadták el, amely a főbb utak tervszerű kiépítését és karbantartását volt hivatva 
biztosítani.  

1. Váradról a Sárrétre Biharpüspökin, Biharkeresztesen át Berettyóújfalu felé, illetve 
Biharpüspökin keresztül Debrecenig 

2. Az Érmellékre vezető út Biharpüspökiről Székelyhídon át Szalacsig, illetve Margittán és 
(Léta)vértesen keresztül Debrecenig 

3. Váradról Szalonta felé Aradra és Gyulára 

4. Telegden keresztül Élesdig 

5. Belényesen át Vaskoh irányába 

 

Sajnos a projektre kalkulált több ezer forintos költségvetésnek csak töredékét sikerült 
adakozásból összegyűjteni, így az ötlet nem valósult meg. (MAY S. 1901) 

Az előző korszakban oly döntő jelentőségű török érdekszféra a korszak elején még birtokolta 
a Temesközt és Temesvárat, de az 1716-os török háborúban Savoyai Jenő vezérletével ezt is 
visszafoglalták a Habsburgok. A török betörések megelőzésére a korábbi évszázadokban 
bevált végvári rendszer helyett, illetve mellett a határőrvidékek rendszerét. A 
határőrvidékeken különböző délszláv etnikumokat, németeket, románokat, illetve székelyeket 
találunk, akik bizonyos kiváltságok fejében feladatul kapták az adott határszakasz védelmét. 

A 19.század elejétől reformkori gondolkodóink között is vita alakult ki az ország lehetséges 
optimális területi berendezkedéséről. Az egyik tábor, a municipalisták szerint a vármegye a 
magyar nemzeti függetlenség és a fejlődés egyik bástyája. A centristák szerint ugyanakkor 
egy nemzeti központot (lehetőleg Pest-Budán) kell létrehozni mert ez az ország 
előrelépésének előfeltétele. (HAJDÚ Z. 2001) Mindkét vélemény az ország önállóságának 
megteremtését célozta, ami az önálló magyar hatalmi centrum újrateremtését jelentette volna. 
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Az 1723. XXX. tc. létrehozta a kerületi táblák intézményét, melyek egyikének központja 
Nagyvárad lett, majd 1725-ben Debrecenbe került. (BOROVSZKY S. 1901) 

Az újjáépítés és fejlődés a 18. században a térséget is fellendítette. Debrecenben a Régiposta 
étterem épületének nevezetessége amellett, hogy sokáig postakocsi állomásként funkcionált, 
XII. Károly svéd király látogatása. A mai Városháza épülete a 19. század elején épült. 
Debrecen városszerkezetében is nyomot hagyott a 17-18. századi fejlődés a kertségek 
kialakulásán keresztül. A közlekedési útvonalak mentén kialakuló csomópontokban a 
postajáratok és a megfáradt vándorok számára is különböző csárdák jöttek létre. A Hortobágy 
természetes központja a Hortobágyi csárda és környéke. Az első fogadóépület 1699-ben épült, 
majd új barokk csárdát emeltek, ami később klasszicista külsőt kapott. Kokad határában állt 
az ún. Betekints Csárda, amit Petőfi is megörökített költeményében. A Keleti-főcsatorna 
partján, a 33-as főút mentén álló, klasszicista stílusban épült Kadarcsi csárda a 19. században 
része volt a hortobágyi csárdahálózatnak. A közelben folyó Kadarcsról elnevezett csárda 
elődjét, egy földbe vájt kunyhót, Debrecen város magisztrátusa építtette még 1761-ben. A 
jelenlegi, a Hortobágyi Nemzeti Park által helyreállíttatott árkádos épületet 1843-ban emelték. 

A térség betelepülésével újraindult a gazdasági fejlődés, ugyanakkor idegen népelemek is 
érkeztek a vidékre. Az újjászervezésben kulcsszerepet játszottak a térség nagyobb földesurai, 
akik udvarházakat és kastélyokat építettek a régióban. Balmazújvároson a Semsey-kúria a 
város környékére egykor szlovák származású zselléreket telepítő földesúri család lakóhelye, 
klasszicista stílusban épült. A Semsey Andor Múzeumban pedig értékes anyagokat 
tekinthetünk meg a település korai történetéről. Berekböszörmény jelentős műemléki 
látnivalója a Csáky-család 1761-66 között épített udvarháza. Esztáron található az Erdődy-
Szunyogh-kúria, amely a 18. század végén épült, késő barokk stílusban. A 19. század elején 
klasszicista stílusban átalakították. Nyírábrányban az Eördögh-kastély a környezetből 
kiemelkedő dombos földháton lévő klasszicista stílusú, egyemeletes épület, amit a földesúr 
megrendelésére Povolny Ferenc építette 1827-ben. 

Bakonszegen 1787-től az akkor még önálló Pusztakovácsi részen élt Bessenyei György, 
Mária Terézia testőre, aki haláláig itt írta a természetről szóló filozofikus műveit és drámáit. 

A reformkor komplex fejlesztési programjai a térségben is nyomot hagytak nagy 
egyéniségeken és itt alapított intézményeken keresztül. Nagyléta adott otthont a reformkorban 
múlhatatlan érdemeket szerzett Irinyi családnak, az ő életüknek állít emléket az Irinyi-
emlékszoba. 

A téglási Degenfeld kastélyban a 18. és a 19. században igen élénk szellemi élet folyt, gyakori 
vendég volt itt Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, a reformkor nagy 
egyénisége gróf Széchenyi István. 

A nagyváradi káptalan egykori tépei préposti kastélyát 1820-ban klasszicista stílusban 
építették. A karcsú torony bádogfedésű sisakzáródása barokk stíluselemeket visel. 

Téglás város óvodája országosan is korai alapítású. A Dégenfeld Schomburg család 1845-ben 
Brunszvik Teréz segítségével nyitott "kisdedóvót", amely azóta folyamatosan működik. 

Álmosdon áll a Kölcsey Emlékház, ahol a költő gyermekkorát töltötte és később is 
tanulmányai végeztével 1815-ig folyamatosan itt gazdálkodott és alkotott. 

A 19. század elején beinduló, gabonatermesztésre alapuló gazdasági fejlődés nyoma 
Monostorpályi legjellemzőbb műemlék jellegű épülete, a három építményből álló, több 
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emeletes gabonatárolónak használt un. „tubus” magtár. Az egyedi műemlék együttest alkotó 
három terményszárító 1826-ban épült. 

A hortobágyi ún. „Kilenlyukú-híd” 1827 és 1833 között épült Povolny Ferenc tervei alapján 
és még ma is rajta keresztül halad a 33-as főút forgalma. 

Az 1848-49-as forradalom és szabadságharc emlékei jelentős számban megtalálhatók a 
térségben. A számtalan Kossuth emlékhelyen (szobrok, emléktáblák) kívül helyi 
prominensek, illetve események helyszínei is felkereshetők. A térség közgyűjteményeiben 
ugyancsak számtalan emlék, dokumentum stb. található a korszakból. Hosszúpályiban a Zichy 
család kúriáján például Bem József is látogatást tett. 

Természetesen Debrecenben találjuk a legtöbb emléket, hiszen a város kulcsszerepet játszott a 
szabadságharcban mint Magyarország ideiglenes fővárosa, az Országgyűlés és az OHB 
székhelye, az 1849. április 14-i függetlenségi nyilatkozat kiadásának helyszíne. Falai között a 
Kossuthon kívül megfordult Petőfi Sándor és Jókai Mór is. Az 1849 augusztusában Debrecen 
határában zajló csatában a visszavonuló magyar fősereg ütközött meg a támadó orosz 
csapatokkal. Vámospércsen a református lelkészlakon emléktábla hirdeti, hogy itt tartózkodott 
Görgey Artúr honvédtábornok a III. és VII. hadtesttel a debreceni csata idején, 1849. 
augusztus 1-jén és 2-án. A lelkészlak egyik szobáját Görgey-szobának nevezik, annak 
emlékére, hogy itt fogadta Szemere Bertalan miniszterelnököt és Batthyány Kázmér 
külügyminisztert. 

Hajdúböszörményben áll az 1848/49-es szabadságharc idején a Sillye Gábor hajdúkerületi 
kormánybiztos által szervezett Bocskai (17.) huszárezred emlékműve. 

A bevonuló orosz csapatok között jelentős pusztítást végzett a kolerajárvány, az áldozatok 
emlékére síremléket állítottak az ún. Muszka-halmon Hajdúdorogon. Ártándon a Hodossy 
kastély 1849 augusztusában a debreceni csata után főhadiszállás volt, ahol Rüdiger orosz 
tábornok tárgyalt a magyar honvédsereg fegyverletételéről Pöltenberg Ernő magyar 
tábornokkal. 

 

A kor társadalmi szervezetére jellemző volt, hogy a jogi differenciák (jobbágyság, nemesség, 
polgárság) mellett egyre jelentősebb szerepet játszottak egy-egy rétegen belül a vagyoni 
különbségek is. A nemesség differenciálódása már a korábbi évszázadokban is jelentős volt, 
ez a konszolidálódó évtizedek során csak tovább növekedett. A jobbágyi rétegek ugyancsak 
hasonló folyamatokon mentek keresztül, egyre nőtt a föld nélküli zsellérek, vagy csak töredék 
telekkel rendelkezők aránya. A béke évtizedeiben a városi polgárság bizonyos rétegei is 
gazdagodásnak indultak, míg az alsóbb plebejus rétegek számára nem nyíltak meg a 
gyarapodás feltételei. A képet tovább árnyalta, hogy a betelepítésekkel számos idegen 
nemzetiség telepedett meg az ország területén, ami a későbbi évszázadokban súlyos 
következményekkel járt. 

A korszak vége felé a meginduló folyószabályozással, illetve a vasútépítés első 
szárnycsapásaival az egész ország térszerkezetének átalakulása megkezdődött. A korábban 
ritkán lakott, gazdaságilag csak extenzíven hasznosított és nehezen járható középső térségei a 
civilizáció számára hasznosíthatóbb helyzetbe kerültek, így felértékelődtek. Az elérhetőségi 
viszonyok javulásával megteremtődtek a lehetőségei egy árutermelésre épülő, modern 
gazdaság kialakulásának. 
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A térség szerkezetében a korszakban működött egy speciális intézmény, a Hajdúkerület 
(Districtus Haidonicalis). A korábban az erdélyi fejedelmek által kiváltságolt települések 
több-kevesebb sikerrel igyekeztek megszerzett szabadságjogaikat megtartani az új 
körülmények között is. Nagy eredmény volt, hogy 1696-tól a hajdúvárosok önálló 
adóalanyokká váltak, majd 1715-től a Kamara alá rendelték őket, ami a három lehetséges 
forgatókönyv közül a kisebbik rossz volt. A helyi lakosság legszívesebben a Haditanács alá 
tartozott volna, ami a legnagyobb önállóságot biztosítottak volna, ugyanakkor a legrosszabb 
lehetőségnek az tűnt, hogy Szabolcs vármegye ismét kiterjeszti hatókörét a területre. A 
vármegye a 18. század folyamán többször megkísérelte, hogy visszaszerezze fennhatóságát az 
elszakadt területek fölött. Ilyen esetek történtek például 1741-ben és II. József reformjainak 
idején, amikor is járásként szerették volna integrálni a megyébe a Hajdúkerületet. (NYAKAS 

M. 1983) A térség önállósága – leszámítva a Bach-rendszer néhány esztendejét – egészen a 
modern polgári közigazgatás megteremtéséig megmaradt.  

 

Bár a korszakban az ország teljes önállóssággal nem rendelkezett, a magyar ezredek 
folyamatosan ott küzdöttek a császárság más katonai alakulatai között a különböző 
harctereken. Ez a fejlődés 1848-ra elvezetett addig, hogy a Habsburg Birodalom hadseregének 
alakulatai 25%-ban magyar nevet viseltek. A korszakban számos magyar származású főtiszt 
töltött be meghatározó szerepet a hadseregben (Pálffy János, Batthyány Károly, Nádasdy 
Ferenc, Hadik András). A magyar eredetű csapatok között ebben az időszakban tettek szert 
legendás hírnévre a huszárok, akik Európa-szerte tekintélyt vívtak ki maguknak a 
harcmezőkön. (EVANS, R.J.W. 2006) 

A korszakban a gyalogság is kitüntetett szerepet játszott, a vonalharcászat ekkoriban élte 
virágkorát. A tüzérség is ebben az időszakban vált igazi fegyvernemmé, ahogy a szervezeti 
változások megteremtették állandóságát, illetve a technikai újítások fokozták annak 
hatékonyságát. 

A Habsburg Birodalomban a hadsereg az állam egyik oszlopának számított a 18. század 
folyamán. A hadsereg bázisául szolgált az egész birodalom, így talán legjobban reprezentálta 
a soknemzetiségű államot, illetve lehetőséget kínált a társadalmi mobilitásra olyan emberek 
számára is, akik alsóbb néprétegekből származtak, tekintet nélkül nemzetiségi 
hovatartozásukra. (Hadik András például igazi példája ennek, modern kifejezéssel élve egy 
„self-made-man” volt.3) Volt ugyanakkor példa olyanra is, hogy idegen származású tiszt 
magyarrá vált, például Frimont János, aki Debrecenbe került és nagyon jó kapcsolatokat ápolt 
a helyi elit tagjaival. (BORUS J. 1985) 

1790-ben több magyar származású tiszt kinyilvánította szándékát, hogy nemzeti hovatartozás 
szerinti csapatokat is fel kellene állítani, ahol a vezényleti nyelv is magyar lett volna, illetve a 
legénységet is az ország területéről sorozták volna. Ennek a politikai akadályok mellett egyre 
inkább anyagi természetű gátjai is voltak, hogy egyre többe került egy-egy alakulta 
felfegyverzése. (EVANS, R.J.W. 2006) 

A birodalmi hadsereg ugyanakkor minden korszakban terepe volt az egységesülésnek, a 
vezényleti nyelven túl az egységes hajviselet, az uniformis, a sárga-fekete színek, a K.u.K. 
kifejezés elterjedése. Olyannyira, hogy például 1766 után a huszárok szablyáin sem az 
ezredtulajdonos, hanem az uralkodó címere szerepelt. (EVANS, R.J.W. 2006) 

                                                           
3
 Még inkább igaz ez br. Simonyi József „óbesterre”, aki Debrecenhez is kötődik. 
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Az 1741. LXIII. tc. alapján felállított 6 hazai gyalogezred közül a IV. került a nagyváradi 
hadbiztosság fennhatósága alá. A tomboló pestisjárvány ellenére a megye és Debrecen 
összesen majdnem 1000 katonát adott az alakulatba. (BOROVSZKY S. 1901) 

A debreceni 39. gyalogezredet Mária Terézia alapította, az alakulat állományát a 19. századtól 
nagyrészt a város és környéke lakóiból toborozták. (LISZNYAI L. – TÖLL L. 2006) Az 1848-as 
forradalom előtt ugyanakkor a soknemzetiségű birodalom katonai egységeit általában a 
legénység szülőhelyétől távol állomásoztatták, míg Magyarországon leginkább osztrák, olasz 
és cseh ezredeket találhatunk. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején részben a korábbi korszak hadserege, 
részben a forradalmi korszak új katonai intézményei játszottak fontos szerepet. Miután a 
Battyány kormány tavasszal levette a napirendről az önálló nemzeti hadsereg 
megteremtésének a gondolatát. A márciusi ifjak követelései között ugyanakkor ott szerepelt 
az önálló nemzeti őrsereg és ennek értelmében a pesti Közcsendi Bizottmány javaslatára 
elkezdték megszervezni a Nemzetőrséget, hogy megvédje a forradalom vívmányait. Pest után 
egyre több vidéki városban is megkezdték ezeknek a megszervezését. Debrecenben is az 
1848/12. törvénycikk alapján felállítottak 12 gyalogos és 2 lovas századot a város polgáraiból. 
Ez volt az ún. kötelező nemzetőrség, létszámában 2893 fő, amiből 483 lovas nemzetőr volt. A 
polgárok egy része már ekkoriban sem lelkesedett a katonai szolgálat iránt, így a város 
vezetése a választásra jogosultak összeírásával egy időben vette számba a nemzetőri 
szolgálatra kötelezetteket is. A korszakra jellemző gondolat szerint, nevezetesen, hogy felelős 
állampolgár csak vagyonnal, pénzzel vagy szakmával rendelkező ember lehet, itt is, ahogyan 
a választójognál cenzust állítottak fel. A honvédsereg felállításakor a városban nehézségek 
léptek fel, a források szerint a tehetős lakosság ugyanis nem akarta vállalni az otthonától 
távoli szolgálatot, így főként az önkéntes lovas nemzetőrség szenvedett a létszámhiánytól. Bár 
maga a polgármester, Poroszlay Frigyes is feliratkozott a listára, az elvárt 500 lovasból alig 
egy tucat jelentkezett. A gyalogság legfőbb gondja ugyanakkor nem a létszámkérdés, hanem a 
fegyverhiány volt. A hazai készletek elégtelenek voltak, a külföldi vásárlások eredményei 
pedig lassanként csordogáltak. Így a puskák egy része vadászfegyver, míg a másik még a 
napóleoni háborúkból megmaradt kovás fegyver volt. (GAZDAG I. 1998) 

Külön kérdés volt a tüzérség megszervezése a városban. Amikor a szabadságharc kezdetét 
vette, Debrecen kapott a kormánytól néhány ágyút, ugyanakkor tüzérek nem érkeztek hozzá, 
így néhány diákot küldtek Pestre, hogy a tüzéri alapismereteket elsajátítsák. 

A város vezetőségén túl a református egyház is kivette részét a csapatok megszervezésében és 
lelkesítésében. Erre jó példa Könyves Tóth Mihály felhívása a város népéhez, ami az Alföldi 
Hírlapban látott napvilágot: 

 „Hiszem, hogy a debreceni nemzetőrség, nem mint, a vadállatilag dühöngő rácz, de mint 
méltó bosszúra elkeseredett erős vitéz, össze tudja, össze fogja rontani, taposni mindazokat, 
valakik nemzeti életének szíve felé gyilkos tőrt merészelnek emelni, irányozni... a mely 
órában nemzetőreink harctérre szólíttatnak... megyek én is... küzdök mint akármelyikőtök...” 
(Alföldi Hírlap 1848. szeptember 27. idézi GAZDAG I. 1998) 

A kezdeti nehézségek ellenére, amikor Jellasics csapatai átlépték a Drávát, Debrecen 
lakossága is szívesebben állt nemzetőrnek a 10. zászlóaljba, hogy segítsen a vész 
elhárításában. Az 1848. őszi létszám 2893 fő volt, akikből 483 lovas nemzetőr volt. A 
nemzetőr századok élére kiszolgált tisztek, az alacsonyabb pozíciókba pedig diákok és 
egykori katonák kerültek. A debreceni nemzetőrség a „verespántlikás” elnevezést kapta. 
(GAZDAG I. 1998) Sajnos a hadba vonult nemzetőrök többsége képzett mesterember, vagy 
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diák volt, akik két keze munkája egy idő után nagyon kezdett hiányozni a város gazdasági 
életéből. 

A kortársak megemlékeznek egy fura konfliktusról, amikor Bihar megye felszólította a város 
vezetőségét, hogy ha már Debrecen restell katonákat küldeni a haza védelmére, legalább 
puskáit adja oda a bihari nemzetőröknek. (Alföldi Hírlap 1848. szeptember 13. idézi GAZDAG 

I. 1998) 

A térségből szervezett katonai erő volt még a szabadságharcban a Hajdúkerületből rekrutált 
Bocskai (17.) huszárezred és a Bocskai nevet viselő 52. és 53. gyalogzászlóalj is. 

 

A korszak jelentős részében, egészen az 1848-49-es eseményekig Debrecen és közvetlen 
környéke nem vált fegyveres összetűzések helyszínévé. 

1715-ben kezdődtek el az országos összeírások, melyek folyományaként rótták ki a katonai 
beszállásolásokat. Debrecent a kortársak közül sokan irigyelték, gazdagsága miatt, így 
szélsőséges vélemények is elhangzottak: 

„Négy vagy öt Pozsony is beleférne Debrecenbe, hogyne supportálhatna el hat compagniát.” 
(PÓSALAKI J. 1987) 

 

A város küldöttei azon igyekeztek, hogy mérsékelni tudják a városra nehezedő terheket. 
Ebbéli tevékenységükben ugyanakkor számos ellenfelük volt, közöttük a nagy hatalmú gróf 
Károlyi Sándor is. Károlyi személye azért is fontos, hiszen ő kulcsszerepet töltött be a század 
első harmadának politikai reformjaiban. A kidolgozott tervezet fontos eleme volt a „Systema 
militare”. A hadügy a király fennhatósága alá tartozott, ugyanakkor igény volt rá, hogy a 
főkapitányságokba magyarokat nevezzenek ki. Fontosnak tartották, hogy a lakosság és a 
katonaság közötti konfliktushelyzetet csökkentsék, így tervezték a katonák laktanyákban való 
elhelyezését. (KOVÁCS Á. 1988) 

Az 1717-es utolsó tatárbetörés a Radnai-szoroson keresztül Kolozsvár és a Szamos völgyén 
Dés irányába történt. Az egyik oszlop Nagybánya és Szatmárnémeti vidékét végigpusztítva 
szerencsére inkább észak felé vette az irányt. A Károlyi Sándor vezette nemesi csapatok A 
Tisza vonaláig húzódtak vissza egészen addig, amíg a tatárok – hírét kapva a török fősereg 
nándorfehérvári vereségének – meg nem kezdték a kivonulást. A visszavonuló portyázókat a 
katonaság és a felkelt nép hamarosan menekülésre kényszerítette az elhurcolt foglyok nagy 
részét pedig kiszabadította. (BÁNLAKY J. 1929) 

Egy másik jelentősebb esemény, ami a térség szomszédságában játszódott le, az 1735-ös 
Szegedinác Peró vezette parasztfelkelés volt. Az elégedetlen békési magyar parasztok, néhány 
határőralakulat által támogatva Gyula, Arad és Jenő várakat kívánták elfoglalni. A felkelést 
azonban hamar leverték, a vezetőit kivégezték. Debrecennek ebben az eseményben annyi 
szerepe volt, hogy a mozgósított katonaság ellátására 52 szekér élelmet szállítottak Békés 
vármegyébe. (BORUS J. 1985) 

1848-49-ben a debreceni nemzetőrök több fronton is részt vettek a harcban. Még a nyár 
folyamán a felkelt délvidéki szerbek elleni összecsapásokban küzdöttek. Innen, Péterváradról 
írta levelét Kerekes Ferenc: 
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„...Fegyvert nem fog minden ember, ki bír, méltóak vagyunk, hogy elvesszünk, ezen nép ha itt 
fent nem fog tartóztatni, meglátogatja Debrecent is – s ekkor hiába őrzi tanyáját, s hiába 
fukarkodik egypár garasával, minden el fog veszni...” (Az 1848-49-es gyűjtemény. Debreceni 
református Kollégium Nagykönyvtár. idézi GAZDAG I. 1998) 
 

A város nemzetőreinek másik része az aradi ostromzárban teljesített szolgálatot Máriássy 
János vezetése alatt. Az erdélyi hadiesemények kirobbanása után újabb front nyílt a városhoz 
relatíve közel, ahová debreceni nemzetőrök indultak harcolni. A csapatok, a gyakorlatozás 
ellenére sem voltak tapasztaltnak nevezhetők, így nagyon sok múlott a harctéri parancsnokok 
tehetségén és hozzáállásán. Ilyen volt az erdélyi hadszíntér parancsnoka, a lengyel származású 
Bem tábornok. Az Urban román határőr ezredei ellen vívott besztercei csatában, illetve a 
menekülő ellenség bukovinai üldözésében is kitüntették magukat a debreceni csapatok, 
különösen a tüzérek. Bem olyan nagyra tartotta a város tüzéreit, hogy az egyik ütegét 
debreceninek nevezte el. (GAZDAG I. 1998) 
A város életében kulcsfontosságú szakasz kezdődött, amikor Pest-Buda feladása után 1849 
januárjában az Országgyűlés és az Országos Honvédelmi Bizottmány Debrecenbe menekült. 
Ezáltal az ország fővárosává váló település egyben a „lázadás fő fészke” nevet is megkapta az 
ellenség szemében. A város szakrálisan is az ország központja lett, hiszen néhány hétre itt 
őrizték a Szent Koronát is. (PAPP J. 1998) 

A kormányzati szervek és néhány kulcsfontosságú üzem (Állami Fegyvergyár, Országos 
Ruhabizottmány) áttelepülése nem volt zökkenőmentes, hiszen vasút csak Szolnokig vezetett, 
onnan társzekerekkel kellett mindent a Tiszántúlra szállítani. Az üzemek közül az egyik 
fegyvergyár Debrecenbe települt. A város tehát Nagyváraddal együtt a szabadságharc 
honvédseregének egyik fő ellátó bázisa lett. Ennek hátrányos következményei 
megmutatkoztak a tavaszi hadjárat után, amikor a fősereg már Komárom vidékén harcolt és 
az utánpótlást a Tiszántúlról kellett sok száz kilométerre el-szekerezni. Az ellátás javulásával 
lehetőség nyílt arra, hogy az önkéntesekből Balmazújvároson még a tél folyamán megalakult 
egy tartalék hadosztály. (BORUS J. 1985) 

1849 kora tavaszára Bem konszolidálta az erdélyi hadszínteret, ugyanakkor az Alföldön és a 
Felvidéken egyelőre nem alakultak jól az események. Szolnok a császáriak kezére került, 
Görgey a fősereggel pedig a felvidéki terepen igyekezett elkerülni a bekerítést. Schlick 
tábornok és más császári vezérek majdnem a Tisza vonaláig verték vissza a magyar 
csapatokat, Debrecent így ebből az irányból is veszély fenyegette. Ennek kivédésére a város 
nemzetőreit Tiszacsege mellé is kirendelték, hogy a folyó vonalán sorakozzanak fel. Ebben az 
időben a harccselekmények mellett a rendfenntartás is a nemzetőrök feladatai közé tartozott. 
ezt mutatja az is, hogy a debreceni nemzetőrök számolták fel a macsi térségben fosztogató 
rabló csapatot. (GAZDAG I. 1998) 
Buda várának és Pest városának a visszafoglalásával, illetve a császári csapatok Bécs irányába 
való visszaszorításával Debrecen kikerült az események fő sodrából. A cári orosz csapatok 
beavatkozása után még egyszer megpróbálták a debreceni csapatokkal a Tisza vonalát 
biztosítani. A kivonuló gyalogos és lovas nemzetőr századok azonban a túlnyomó erejű orosz 
tüzérség hatására szétszóródtak és elmenekültek a térségből. A cári IV. hadtest az 
élelmiszerhiány orvoslására 1849 június végén betört a Tiszántúlra és Debrecen térségében 
rekvirált készleteket. 
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10. ábra: A debreceni csata vázlata (Forrás: SZŰCS E. 2008) 

A Komáromtól visszavonuló magyar fősereg Arad irányába húzódott vissza július végén és 
augusztus elején, nyomában a nyomasztó túlerőben lévő orosz hadsereggel. Az I. hadtest 
parancsnoka Nagysándor József volt a hadsereg oldal- és hátvédje. (10. ábra) A tábornok 
rosszul értelmezve a helyzetet – azt hívén, hogy csak korlátozott erejű orosz csapatokkal áll 
szemben – csatát vállalt a várostól északnyugatra. A hatalmas túlerőben lévő oroszok végül 
súlyos veszteségeket okoztak a magyar seregnek és kiszorították őket a város térségéből. A 
csatában ezernél több magyar katona esett el, ugyanakkor magas volt az eltűntek száma is. 
Utóbbiak egy része valószínűleg a város lakosságának segítségével civil ruhát öltött és 
elmenekült. (SZŰCS E. 2008) 



33 

 

 

 

7. A szabadságharc leverésétől Trianonig 

 

Az 1849-es esztendő után a magyar politikai önállóság ugyan megszűnt, de a korábbi években 
elkezdődött iparosodás és modernizáció továbbra is haladt. Természetesen a külföldi (főként 
az osztrák) tőke befolyásának erősödése volt tapasztalható, de a gazdaság megtorpanása 
korántsem volt akkora, mint amekkorát a katonai-politikai katasztrófa jelentett. Ebben az 
időszakban olyan változások zajlottak le, amelyek tökéletesen átformálták a hagyományosan 
megszokott alföldi kultúrtáj képét, illetve átalakították a térszerkezetet. (11. ábra) 

 

 

11. ábra: A dualizmus-kori Magyarország térszerkezete (Forrás: SÜLI-ZAKAR I. 2003) 
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Az egyik nagy jelentőségű program a folyószabályozás volt, amely már az előző időszakban 
megkezdődött, de igazából ekkor teljesedett ki. A vízzel borított területek nagyságának 
drasztikus csökkenése teljesen megváltoztatta számos alföldi táj képét. A Hortobágy például 
ez által vált sztyeppe-típusú száraz-szikes pusztává, hiszen előtte a környező folyók 
árterületeként funkcionált. Az árvízmentesített területeken lehetőség nyílt nagy arányú 
szántóföldi gabonatermelő gazdálkodásra, így több embert tudtak eltartani ezek a térségek. 
Megváltozott tehát a természeti táj képe, egyre inkább kultúrtájjá változtak az Alföld nagy 
térségei a mezőgazdaság intenzívebb formáinak elterjedésével. 

A másik fontos fejlemény a vasútépítések kiteljesítése, melynek következtében a közlekedési 
kapcsolatok intenzívebbé válhattak és két megyeszékhely közötti menetidő napokból órákká 
szelídült. A vasútvonal megszerzéséért a korszakban nagy harc folyt egyes települések között. 
Számos olyan – korábban kevésbé jelentős – település virágzott fel a vasút hatására, amelyek 
mai is a magyar településhálózat élmezőnyében található. 

A vasúti hálózat kiépítéséhez tartozott a MÁV által egységes design szerint épített 
vasútállomások épületeinek felépítése. A térség számos településén megtalálhatók ezek a 100 
évesnél idősebb vasúti kiszolgáló épületek. 

A tájat átalakító tevékenységek, leginkább a folyószabályozás jelentős következményekkel 
jártak a térség lakóinak életmódjára, az infrastruktúra szerepére és a természeti környezetre is. 
Egyek fejlődése például a 19. században, a Tisza szabályozásának idején vett lendületet. A 
munkálatok sok embernek adtak munkát, az árvízmentesített talaja pedig kitűnő, szántóföldi 
művelésre alkalmas volt.  

A korszakban épülő és megmaradt népi lakóházak számos népművészeti elemet tartalmaznak. 
Ezek egy része ma már tájházként, vagy helytörténeti múzeumként működik. A Hortobágyon 
áthaladó Sóút emléke az Ágota-pusztán 1894-ben épült, a Hortobágy-Berettyó csatornát 
átívelő, felújított műemlék fahíd. 

A dualizmus korának fontos eredménye volt az ipar fejlődése hazánkban. A megye területén 
is számos olyan üzem/gyár (malmok, vágóhidak, raktárak stb.) épülete megvan még, amelyek 
ebben a korszakban épültek. 

A 19-20. század fordulóján Balmazújváros a magyarországi agrárszocialista szervezkedések 
és mozgalmak egyik legerősebb bázisa és színhelye lett. A város híres szülötte Veres Péter a 
népi írói mozgalom nagy alakja, akinek életét emlékház mutatja be a településen. 

A korszak a hagyományos társadalmi szerkezetek bomlását is eredményezte, a vagyoni 
különbségek egyre nagyobb szerepet játszottak a differenciálódásban. Az 1848-as törvények 
megteremtették az utat a polgári átalakulás felé, ezeket az új rend sem törölte el. Az ipari 
forradalom és a polgári átalakulás szétfeszítette a tradicionális rétegeket. A nemesség, már 
korábban is meglévő vagyoni különbségei erre a korszakra szétrobbantották ezt a réteget, míg 
a parasztság differenciálódásával ez a csoport is szétszakadóban volt. Az urbanizációs 
folyamatok előrehaladásával a városok mérete – különösen a fővárosé – és lélekszáma egyre 
nőtt. (13. ábra) 

A korszak első felének közigazgatását a nagyfokú centralizáció jellemezte. A térképen (12. 
ábra) látható, hogy a kormányzat a Magyar Királyság területét több koronaországra bontotta, 
az anyaországon belül kerültek kijelölésre a kerületek, amelyek a polgári és katonai igazgatás 
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funkcióit is tömörítették. A megyék csak mint végrehajtó szintek léteztek ebben a néhány 
esztendőben. A Debrecent is magába foglaló kerületnek Nagyvárad lett a központja. 

 

 

12. ábra: A Bach-rendszer közigazgatási beosztása (1: országhatár, 2: koronaországok határa, 
3:kerülethatár, 4: megyehatár) (Forrás: HAJDÚ Z. 2001) 

 

Az 1867-es kiegyezés után a szélsőséges centralizáció sokat enyhült, a vármegyék 
visszakaptak valamit korábbi közigazgatási jelentőségükből, de már soha nem lehettek a 
partikuláris érdekek mentsvárai. A polgári közigazgatás szelleme lassan elérte a térségben 
még működő középkori jellegű anomáliákat, így a Hajdúkerületet is. A modernizáció azonban 
csak lassan számolta fel ezt a képződményt. Egyes tervek szerint a terület nagy részét 
Szabolcs vármegyéhez kívánták csatolni, ez azonban az ellenállás miatt meghiúsult. A 
székhely kérdése ugyancsak vitákat keltett, hiszen Hajdúböszörmény pályázott erre a 
pozícióra. Az 1876/33. tc. azonban Debrecent tette meg a megalakuló Hajdú vármegye 
középpontjának.  

A korszak végére Debrecen a térség egyik regionális központjává vált Nagyvárad mellett, ami 
az igazgatási funkcióin túl gazdaságán, társadalmán és élénk kulturális életén keresztül is 
érződött. A világháborúban debreceni vállalkozások kisebb mértékben megrendeléseket 
kaptak a hadseregtől, így például a kaptak malmok, a lópatkógyár, a két kefegyár, illetve 
jelentősebb tételben a katonai bakancsok is készültek itt. (VÁRHIDY L. 1915) 
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13. ábra: A hazai városhálózat az első világháború előtt (Forrás: BELUSZKY P. 2010) 

 

Egy a Bach-rendszerhez hasonlóan centralizált berendezkedésnél kulcsfontosságú a 
nagytérségi központok elérhetősége, ami elengedhetetlenül felveti az út- és vasúthálózat 
korszerű kiépítésének a kérdését. A térség nyugati irányú összeköttetését először a Szolnok-
Debrecen vasút 1857 novemberében történő megnyitása teremtette meg, majd 1858-ban a 
Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal is megépült. Néhány éven belül megteremtődött 
Debrecen északi irányú kapcsolata is Nyíregyháza, Miskolc és Kassa felé. (15. ábra) 

A vasút jelentősége megnövekedett a hadsereg mozgósításban és ellátásában is a 19. század 
második felében. Így a vasúti létesítmények, eszközök és az ezek fenntartásával foglalkozó 
létesítmények mind stratégiai jelentőségűvé váltak. (14. ábra) A Debreceni MÁV Műhelyt 
1893-ban alapították, több tucat embert alkalmaztak itt már a kezdetektől. A kocsijavításon 
kívül valószínűleg hadi eszközöket is gyártottak a világháború idején, amikor már több mint 
másfél ezer ember dolgozott itt. (CZÉRE B. 1989) 
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14. ábra: Osztrák-magyar páncélvonat belső tere (Forrás: Előre 1917. november 24.) 

 

A közutak helyzete sokat javult a korszakban, hiszen a központosított államszervezet 
igyekezett erőforrásokat is biztosítani a fenntartásra és építésre. Bihar vármegyében 1850-ben 
négy főútvonalat tartottak számon (kolozsvári, belényesi, béli és zerindi), melyek összesen kb. 
300 kilométert tettek ki, ehhez tartozott még kb. 130 kilométer ún. kavicsolt mellékút is. 
(MAY S. 1901)  

Az utakat később három osztályba sorolták: 

1. A fő- vagy a posta- és kereskedelmi útvonalak (állami utak) 

2. A kereskedelmi vagy országos utak.  

3. A községi utak. 

Az első két osztályba tartozó utakat állami költségből újították, míg a harmadosztályúakért az 
érintett települések feleltek. 

Az 1860-as évekre már egy jobb elérhetőséget jelentő útrendszer működött a térségben, ami a 
mai főútvonal rendszer alapjait is képezi. (1. táblázat) 

 

1. táblázat: Utak Bihar megyében 1860 körül 

Végpontok Érintve Jelleg 
Nagyvárad – 
Debrecen 

Biharpüspöki, 
Pocsaj, Hosszúpályi 

községi 

Derecske – 
Szatmárnémeti 

Hosszúpályi, Nagy-
Léta, Érkenéz, 
Érsemjén, Piskolt 

posta és 
kereskedelmi 

Nagyvárad – 
Debrecen 

Ártánd, 
Berettyóújfalu, 
Derecske 

posta és 
kereskedelmi 
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Berettyóújfalu - Pest Földes posta és 
kereskedelmi 

Bihar – Székelyhíd, 
Érkenéz 

Paptamási, 
Félegyháza, 
Bihardiószeg 

kereskedelmi 

Nagyvárad – 
Kolozsvár 

Telegd, Élesd, 
Nagybáród, Feketetó 

állami 

Nagyvárad - Arad Gyapju, 
Nagyszalonta, 
Nagyzerindre 

állami 

Nagyszalonta – 
Sarkad 

 posta és 
kereskedelmi 

Nagyvárad - Arad O.-Apáti, Sályi, 
Tenke, Olcsa, Bél, 
Szék, Káránd 

kereskedelmi 

Nagyvárad – 
Belényes 

Hájó, Szelistye, 
Pokola, Belényes 

kereskedelmi 

Forrás: MAY S. 1901 

 

15. ábra: A főbb vasútvonalak 1869-ben (Forrás: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Magyar_vasutak_1869-
ben.jpg&filetimestamp=20110416064023 letöltve: 2012. január 25.) 

 

A szabadságharc leverése után a Habsburg állam a hadsereget az egységes állam egyik 
legfontosabb alapelemének tartotta. Ezt a területet is az erőteljes központosítás jellemezte. A 
hadsereg vezére egy személyben a császár, Ferenc József lett. A főparancsnokság Bécsben 
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székelt, míg a területi parancsnokságok egyike, a pesti (3. hadsereg, ami négy hadtestből állt) 
a magyar területekért volt felelős. Mivel 1854-ig nem törölték el az ostromállapotot az ország 
területén, a hadsereget a polgári lakossággal szemben is felhasználhatták. Hogy ennek ne 
legyenek lelkiismereti akadályai, folytatták azt a gyakorlatot, hogy a Magyarországon 
állomásozó csapatokat idegen ajkú legénység alkotta. A katonai önkény megerősítése 
érdekében országszerte számos katonai létesítményt építettek, hogy demonstrálják a 
lakosságnak az új hatalmat. A katonai utánpótlás biztosítására 64+5 kerületre osztották az 
ország területét. (BORUS J. 1985) 

Az 1866-os véres königgratzi vereség és az 1867-es Kiegyezés után a hadsereg átszervezésen 
ment át. A folyamatban kulcsszerepet játszott Friedrich Beck, aki néhány esztendő alatt a 
tönkrevert hadseregből egy nagyhatalomhoz méltó haderőt szervezett. (LACKEY, S. 1995) AZ 

1868. évi 40. tc. szerint valamennyi „védképes” állampolgár kötelessége volt a honvédelem. 
A hadkötelezettség a 20. életév betöltésekor kezdődött és a közös hadseregben 3 év tényleges 
és 7 év tartalékosi szolgálatot jelentett. 

A legerősebb és legfontosabb elem a közös hadsereg maradt, amely a külső, támadó 
hadjáratok legfontosabb eszköze is volt (tábori hadsereg). A hadsereg háborús létszáma 
kezdetben 800.000, míg békelétszáma 250.000 fő volt. A közös haderő területi alapon 
hadtestekre oszlott, ezek közül a 4., 5., 6., 7., 12. és 13. hadtest a magyar korona országaiban 
helyezkedett el. A hadtestparancsnokságok Budapesten, Pozsonyban, Kassán, Temesváron, 
Nagyszebenben és Zágrábban működtek. A parancsnokságok területi hatóságként működtek 
és katonai osztályra (behívás, kiképzés, elhelyezés ügyeiben, élén a vezérkari főnökkel) és 
hadbiztosságra oszlottak. A hadtestparancsnokságok mellett működtek különböző katonai 
szakigazgatási szervezetek is: tüzérdandár, hadmérnökség, igazságügyi előadó, egészségügyi 
főnök, katonaplébános, illetve rangidős vonattiszt. A hadbiztosság végezte az elszállásolással, 
pénzügyekkel és élelmezéssel kapcsolatos munkákat. (BORUS J. 1985) 

A közös hadsereg területi szervezete részben megfelelt a Magyar Királyi Honvédség és az 
Osztrák Landwehr, azaz a két állam rész saját nemzeti véderőinek a struktúrájának, hogy 
ezzel elősegítse a kétféle katonai szegmens együttműködését.4 (16. ábra) A Honvédség fő 
szerepe a közös hadsereg hátterének biztosítása volt, így a helyőrségek és várőrségek 
biztosítása, a hadtápvonalak fenntartása, raktárak őrzése stb. A honvédségben a szolgálati idő 
eleinte egy év, majd a század végére két évre emelkedett, ami után a legénység 36 éves koráig 
tartalék állományba került. Ezen a rétegen felül létezett még a póttartalékosok intézménye is. 
A Honvédség szervezetében a zászlóaljak ezredekbe, az ezredek dandárokba, a dandárok 
pedig hadosztályokba szerveződtek. A Honvédség parancsnoksága területileg hét 
honvédkerületre oszlott, a következő székhelyekkel: 

I. Budapest; II. Szeged; III. Kassa; IV. Pozsony; V. Székesfehérvár; VI. Kolozsvár; VII. 
Zágráb;  

A kerületek élén egy altábornagy vagy vezérőrnagy állt honvédkerületi parancsnokként. 
Mivel a korszakban már igazi tömeghadseregekről beszélhetünk, a hadkiegészítésben a 
területi elvet kellett érvényesíteni, hiszen az infrastruktúra korlátozott áteresztőképessége nem 
tette volna lehetővé nagy tömegek hosszú távolságokon való mozgatását. Debrecenhez, illetve 
a térséghez kötődtek például a 2. honvéd huszárezred, a 3. honvéd (és népfölkelő) 

                                                           
4
 Létezett még ezen túl a népfelkelés intézménye is. 
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gyalogezred, a 7. Vilmos-huszárezred illetve a Bocskai (17.) huszárezred. (DANCZER A. 1889) 
5 

1918 végén a Károlyi kormány idején egy három századból álló repülőosztályt is telepítettek 
Debrecenbe. (VASVÁRY J. 2006). 

 

 

16. ábra: A Monarchia hadseregének hadtestjei – területi eloszlás (Forrás: DANCZER A. 1889) 

 

A repülők ellátására a vasút melletti ún. Gilányi laktanyában helyezték el az alkatrészeket, a 
repülőbenzint, illetve gumikat is. A tervek szerint a Bellegelőn új repülőteret és hangárokat is 
építettek volna. (VASVÁRY J. 2006) 

A fegyvernemek között a közös hadseregben a gyalogság dominanciája volt érezhető, amit a 
hadviselés jellegének megváltozása is megmagyarázhat. A lovasságot a Kiegyezés után 
átszervezték, a vértes egységek megszűntek, csak dragonyosok, ulánusok és huszárok 
maradtak. Természetesen a Magyar Királyi Honvédségben a huszárok jelentették a 
legfontosabb lovas erőt. A tüzérség eleinte csak a közös hadseregben működött, tábori és 
vártüzérség alkotta. A fejlődés csak lassan követte a világ tendenciáit, hiszen csak 1875-ben 
álltak át a hátultöltős ágyúk használatára. Hadtörténeti kuriózum, hogy 1872-1875 között a 
honvédségben rendszeresítve volt a rendkívül korszerű ún. szórólöveg (Gatling-gépfegyver). 
Az 1870-71-es porosz-francia háborúban a francia fél használt ilyen eszközöket és harcászati 
sikereket ért el vele. A magyar vezetés ezek után kérte, hogy ágyúk helyett legalább ilyen 
eszközökkel lássák el a hazai katonaságot. Ez a kísérlet csak néhány évig tartott, legközelebb 

                                                           
5
 Egyes források szerint az itt állomásozó alakulatok a nyulasi gyakorlóteret használták, ami lóversenyek 

megrendezésére is szolgált. (Vasváry J. 2006) 



41 

 

tüzérséget és géppuskákat a honvédség csak az első világháború előtt kaptak. (LACKEY S. 
1995) 

A gyalogságot az 1866-os véres tapasztalatok után – ahol a Lorenz-féle elöltöltős huzagolt 
gyutacsos puska leszerepelt – a meglévő fegyvereket átalakítva hátultöltős kézifegyverekkel 
(Wenzl, Werndl puskák) látták el. Az igazi áttörést azonban az 1885-ben rendszeresített 
Mannlicher-féle középágytáras ismétlő puskák bevezetése jelentette. (BORUS GY. 1985) 

 

A korszak sajátossága, hogy egészen az első világháború végéig a térséget nem érte közvetlen 
katonai fenyegetés. Az 1915-ös északi orosz betörés csak közvetve – menekültek befogadása 
érintette Debrecent. 1916-ban a román hadsereg a tervek szerint Erdély elfoglalása után ebbe 
az irányba vonult volna tovább, de néhány hét után az osztrák-magyar és német hadseregek 
legyőzték a támadókat. 

A korabeli források szerint az első világháborúra való felkészülésben és a hadsereg 
feltöltésében Debrecen városa is meghozta az áldozatokat. A hadbavonult városi tisztviselők 
és egyéb alkalmazottak között találunk egy tanácsost, kettő mérnököt, öt orvost, egy jegyzőt 
és tizenhárom egyéb hivatali személyt, ami a magyar városokhoz képest átlagos szintet jelent. 

A hivatali munkából kiesetteket a kormányrendelet szerint megillette a fizetésük egy része. 
Debrecenben például a családosoknak járt egész békebeli illetményük, a nőtlenek ugyanakkor 
csak a fizetésüket kapták meg. (VÁRHIDY L. 1915) 

Kimutatás készült arról, is, hogy városonként hány sebesült és beteg katona helyezhető el egy 
időben. Itt Debrecen 4126 főnek tudott helyet biztosítani, kórházakban, laktanyákban, 
iskolákban és barakkokban, illetve 80 képzett önkéntes ápolónőt tudott biztosítani. A 
városban ezen kívül működött még egy járványügyi megfigyelő állomás is az epidemiológiai 
kockázatok csökkentése érdekében. A város lakossága anyagi áldozatokat is vállalt, hiszen a 
nehéz helyzetbe került emberek számára felállított pénzalapba Debrecen összesen 60000 
koronát gyűjtött. A hadikölcsön jegyzésében különösen élen járt Debrecen, hiszen Szegeddel 
együtt 2-2 millió koronát jegyeztek, míg hasonló nagyságú más városok (Arad, Kolozsvár, 
Szabadka, és Temesvár) csak kb. fele ennyit. (VÁRHIDY L. 1915) 

Debrecen mint a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar egyik központja kulcsszerepet játszott 
a hadsereg és a hátország ellátásában is. A táblázat (3. táblázat) adatai azt mutatják, hogy a 
húsellátásban a háború kitörésével jelentősen megnövekedtek az igények. Sajnos a konfliktus 
végére sem a termelés sem az elosztás nem volt képes fedezni az igényeket, így mind a 
fronton mind a lakossági ellátásban súlyos hiányok léptek fel. Az élelmiszerárak gyorsan 
emelkedésnek indultak, ami különösen a szegényebb társadalmi csoportokat érintette 
súlyosan. (2. táblázat) 
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2. táblázat: Néhány magyar város élelmiszerárai az első világháború első évében 

 

Forrás: VÁRHIDY L. 1915 

3. táblázat: Levágott állatok Debrecenben 1913-1914 

 

Forrás: VÁRHIDY L. 1915 
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A városban külön színfoltot jelentettek az ide internált külföldiek (összesen 175 ember), akik 
hasznos munkát végeztek például a kefegyárban, mezei munkákon és még az egyetem 
épületének építésén is. (VÁRHIDY L. 1915) 

1918 őszén az összeomló Monarchia és a felbomló hadsereg nem tudta megakadályozni, hogy 
a szomszéd államok – kihasználva a hazai nemzetiségek egy részének agresszív 
nacionalizmusát – érvényesítse területi igényeit a Magyar Királysággal szemben. A Román 
Királyi Hadsereg egységei már a fegyverszünet életbelépte után kezdték el Erdély majd utána 
a Partium megszállását. (17. ábra) A titkos antant paktumokban leírt román területi igények 
Magyarországnak a Tiszáig terjedő részeiig terjedtek. Első lépésben (1918. december) a 
belgrádi fegyverszüneti megállapodásban deklarált fegyverszüneti vonalig (Maros folyó) 
nyomultak előre az ekkor még gyenge román hadosztályok. Louis Franchet d’Espèrey francia 
tábornok az antant itteni főparancsnoka engedélyezte, hogy a román csapatok az Erdélyi 
szigethegységig vonuljanak előre, amit január végére azok el is értek. A párizsi 
békekonferencia ekkor egy újabb vonalat jelölt ki, amit a magyar csapatoknak ki kellett 
üríteni. A két hadviselő fél között egy széles demilitarizált övezetet jelöltek ki: 
Szatmárnémeti–Nagyvárad–Arad vasútvonal keleten, illetve a Vásárosnamény–Debrecen–
Gyoma–Hódmezővásárhely–Szeged vonal nyugaton. Időközben Budapesten kommunista 
hatalomátvétel következett be, az új rezsim pedig megtagadta a Vix-jegyzék végrehajtását. A 
harcok áprilisban újultak ki, amikor a megerősített román csapatok áttörték a magyar 
arcvonalat és elérték az antant által kijelölt vonalat. Ennek ellenére folytatták a támadást azzal 
a céllal, hogy a Tisza vonaláig nyomulhassanak. A magyar hadsereg legjobban kiképzett része 
a Székely Hadosztály kénytelen volt Nyíregyháza felé visszahúzódni, majd miután nem tudott 
a Tiszán átkelve visszavonulni, a hónap végén megadta magát. (BORUS J. 1985) 

Debrecent április 24-én foglalták el a román megszálló csapatok, amelyek ezután felzárkóztak 
a Tisza vonalára. A város lett a támadó román haderő stratégiai központja, illetve a megszállt 
tiszántúli terület katonai igazgatási centruma. Az okkupáció majdnem egy évig tartott, hiszen 
csak 1920. március 20-án vonultak ki a románok. A város lakossága vegyes érzelmekkel 
fogadta az idegen katonákat. A vezetés nevében Pákozdy Sándor volt alispán, Csóka Sámuel 
polgármester helyettes, Magos György városi főügyész és Baltazár Dezső református püspök 
a bevonulók elé mentek és a püspök üdvözlő beszédet is mondott, amelyben kiemelte, hogy 
közös érdekük a polgári rendszer és a magántulajdon megőrzése. A román királyi pár, amikor 
Nagykárolyban fogadta a debrecenieket, ugyancsak biztosította őket a közbiztonság és a 
tulajdon megvédéséről. A városparancsnok Konstantin Dimitrescu tábornok betiltotta a 
gyülekezést, a fegyverkezést, a lakóhely elhagyását és még az alkoholfogyasztást is. Este 10 
és reggel 6 között kijárási tilalmat rendeltek el. Nyár elején létrehozták a Román-Magyar 
Összekötő Hivatalt, hogy zökkenőmentessé tegyék a magyar közigazgatás megszállás alatti 
működését. Természetesen önálló magyar hatalomgyakorlásról szó nem lehetett, mindenben a 
megszállók Akarata érvényesült. Ez abban is megnyilvánult, hogy nemcsak a 
kommunistagyanús elemeket tartóztatták le razziáikon, hanem kifejezetten polgári-jobboldali 
beállítottságú embereket is. A magyar nemzeti öntudat elleni szimbolikus támadások is 
történtek, mint például a városi görög katolikus templomban ortodox szertartás szerint 
megtartott Te Deum, vagy a katonai díszszemlék, melyre a város képviselőit is meghívták. 
(KAHLER F. 1980) 

A város lakosságát egzisztenciálisan is hátrányosan érintette a román megszállás, ugyanis a 
katonák elkezdték kifosztani a környező tanyákat, ahonnan nemcsak az élelmiszereket, hanem 
a termelőeszközöket, igavonókat és minden mozdíthatót elvittek. Az ellátás éppen ezért a 
városban az összeomlás szélén állt, napi 28 dkg-os kenyérfejadagot vezettek be, de még ezt 
sem tudták biztosítani. A piacok és üzletek üresen tátongtak, a lecsappant készleteket a román 



44 

 

katonák is fosztogatták. Ősszel katasztrofális helyzet állt elő a tüzelőhiány miatt. A szén 
fogytán volt, a románok megtiltották az erdélyi faimportot is. Ennek következtében akadozott, 
majd leállt az elektromos áram termelése, így a villamos közlekedés is. A pénzforgalmi 
zavarok miatt ún. fehérpénzt vezettek be, ugyanakkor ezt nem fogadták el mindenütt. A 
körülmények romlása és a román csapatok visszaélései miatt a város tekintélyes polgárai 1919 
végén egy petíciót akartak eljuttatni a hazánkba delegált angol misszió felé. A katonai 
hatóságok azonban leleplezték az akciót, a petíció aláíróit pedig pénzbüntetésre ítélték. 
(KAHLER F. 1980) 

 

 

17. ábra: Román támadás Kelet-Magyarország ellen 1919 tavaszán (Forrás: BORUS J. 1985) 
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8. A Horthy-korszak 

 

A kivonuló román csapatok nyomán Debrecenbe érkeztek a Nemzeti Hadsereg katonái és 
majdnem egy esztendő elszakítottság után a város ismét beilleszkedett a magyar jogrendbe és 
térszerkezetbe. 

A térség régen látott változásokon ment keresztül az első világháború után, melynek nyomai 
számos településen megtalálhatók. Berettyóújfalu például kvázi nyertese lett az új 
közigazgatási rendszer kiépítésének, hiszen Csonka-Bihar megye székhelye lett, így több 
intézménnyel és épületekkel gyarapodott. Debrecen ugyancsak ebben a korszakban 
gyarapodott az egyetem Főépületével, ami egyike Magyarország egyik legszebb felsőoktatási 
épületeinek. A város közlekedési csomópont jellege megmaradt, sőt erősödött is, emiatt 1944-
ben pusztító szövetséges bombatámadás áldozata lett, melynek nyomai ma is megvannak a 
város szerkezetében. 1944-45-ben Debrecen ismét az ország ideiglenes fővárosa lett, itt 
ülésezett az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Kormány. 

A második világháború egyik nagy ütközete az ún. Debrecen-Hortobágy páncéloscsata is a 
megye területén zajlott le. A harcok emlékére Hortobágy község területén a 33-as főút mentén 
elhelyeztek egy szovjet T34/85 páncélost. Biharnagybajomban, 1944. október 8-15-ig súlyos 
német-szovjet csaták zajlottak. 

Folyás településen a Folyás és Örvényszög katolikusai számára az 1892-ben épült templomot 
a visszavonuló németek 1944 októberében felrobbantották. A romtemplom mellett német, 
magyar és orosz hadisírok is vannak. A romtemplom mementóként őrzi a második 
világháború pusztítását. A hajdúszováti református templom torony ma ugyancsak csonka, 
hiszen 1944. október 17-én találat érte. 

Az első világháború után alapvető változások indukálódtak világszerte, de elsősorban 
Európában. A jelentős emberveszteségek számos országban okoztak súlyos válsághelyzetet. A 
harcokat lezáró békeszerződések és diktátumok eredményezték az államhatárok dilettáns 
újrarajzolását, amely általában hosszú évtizedes politikai feszültségeket és gazdasági 
katasztrófát okoztak. Talán nem vagyunk túlságosan radikálisok, ha azt mondjuk, hogy maga 
a négy éves háború nem okozott annyi szenvedést és kárt mint az azt lezáró korcs 
békerendszer. 

A világháború előtti konszolidáltnak nevezhető jogrendszer is csorbát szenvedett, egy az 
integrációra törekvő és befogadó légkört felváltotta a nacionalizmus tombolása. Ilyen 
körülmények között a gazdaság kényszerűségből átalakult, a kialakuló kisállamok igyekeztek 
az autarchiára törekedni, ami a lakosság nélkülözéséhez, bizonytalansághoz és folyamatos 
inflációhoz vezetett. Az új államok – közte a megcsonkított Magyarország – számára lényegi 
és erősen újragondolandó kérdésként merül fel a területiség és az államterületen belüli 
különbségek kiéleződésének a problematikája. 

A két világháború között tisztán, láthatóan kirajzolódtak, létrejöttek az egyes országok sajátos 
jegyekkel bíró tudományos iskolái. Ezek speciális jegyei az adott országok sajátosságaiból 
adódtak. Az egyes nemzeti fejlesztési programok cél-, eszköz- és politikai környezet-
specifikussá váltak az időszakban. Erre lehet egy kiváló példa a magyar geográfus, Prinz 
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Gyula munkása, aki egy közigazgatási reform előkészítése érdekében kiszámította a csonka 
ország fő regionális központjainak elérhetőségi viszonyait és ezeket ún. izokrón térképeken 
ábrázolta. (18. ábra) Debrecen ebben a felosztásban egyike lett a hét központnak, a 
vonzáskörzete pedig kiterjedt majdnem a mai Észak-alföldi régió teljes területére. Sajnos ezek 
a modern elvek akkor nem kerültek alkalmazásra a közigazgatási átszervezésben, de a 
korabeli példa még ma – több mint 80 esztendő után – is hasznos példát jelenthet. (HAJDÚ Z. 
2001) 

Budapest szerepe már az első világháború előtt is kiemelkedő volt, a Magyar Királyságban, 
hiszen Béccsel szemben került fejlesztésére sor. Lakosságszámát, gazdasági erejét, 
közlekedési centrum mivoltát, kulturális életét, stb. tekintve is kiemelkedett az összes város 
rangsorából. 1920 után monopolisztikussá, nyomasztóvá vált a főváros a megcsonkított 
országban. Azok a városok ugyanis, amelyek a dualizmus idejében ellensúlyként működtek és 
lakosságszámuknál, gazdasági-társadalmi erejüknél fogva képesek voltak térszervező erőként 
működni saját régióikban (Zágráb, Újvidék, Temesvár, Kolozsvár, Nagyvárad, Kassa, 
Pozsony) a békediktátum után mind a szomszéd országokhoz kerültek azokkal a 
transzverzális közlekedési vonalakkal együtt, amelyek a közöttük lévő szerves kapcsolatot 
biztosították. Emiatt tehát az új ország-területen előbb kényszerből, majd elméleti síkon is 
megfogalmazódott a kiegyensúlyozottabb, decentralizáltabb fejlődés igénye. A gyakorlatban 
ez úgy jelentkezett, hogy a megmaradt határ menti nagyvárosokat kívánták fejleszteni. Ezek a 
városok 1920 előtt a nagy regionális központok ún. „árnyékközpontjaiként” működtek és 
általában elmaradtak tőlük lakosságszámban, funkcionális összetételben és gazdasági 
teljesítőképességben is. Ezek a városok megegyeznek a mai regionális központokkal: 
Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, Győr. Az elcsatolt részekről menekülő egyetemi-főiskolai, 
közigazgatási intézmények letelepítésekor is Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Sopron 
(„civitas fidelissima”) kerül előtérbe. (SÜLI-ZAKAR I. 2010) 

A fejlesztések többféle intézmény letelepítését, kisebb-nagyobb terület- és településfejlesztési 
projektek megvalósítását foglalták magukba. természetesen a fejlesztések mértékei nagyban 
függtek az ország gazdaságának állapotától, ami a két világháború közötti időszakban 
általában nem adott jelentős mozgásteret. 
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18. ábra: A Prinz Gyula-féle közlekedésföldrajzi alapú regionális beosztási tervezet (Forrás: 
HAJDÚ Z. 2001) 

 

A korszakban a kutatók és a gyakorlati szakemberek is fokozatosan ráébredtek arra, milyen 
fontos a városok térszervező, térfejlesztő szerepe. Ebben az időszakban szinte mindenki 
„városokon keresztül akart… országot építeni, ill. fejleszteni”. Az 1930-as években Erdei 
Ferenc fejlesztette politikai programmá a városok térszervező szerepének alakítását. Ebben 
nagy szerepet szánt az alföldi mezővárosoknak, amelyek a magyar társadalom szerves 
fejlődésének termékei, igazi hungarikumok voltak. (ERDEI F. 1974) 

A központi hatalom szintjén ugyanakkor nem válhatott ez az idea elsődleges princípiummá, 
hiszen a területi revízió minden felett állt. Ezt értékelhetjük a magyar nacionalizmus esztelen 
tombolásának, de sajnos ezen túlmenően igen racionális célok is álltak a hátterében. 
Nevezetesen a dualizmus alatt kialakult és harmonikus regionális berendezkedést mutató, 
szerves térszerkezet megsemmisült. Az új államhatárok (nagyon beszédes kifejezés a 
kortársak által használt „gúnyhatár”) képtelenné tették az ország nagy területeit a gazdaság és 
a társadalom normális működtetésére. Megszűntek például a határ túloldalára került 
nagyvárosok kapcsolatai az itt maradt vonzáskörzetükkel (Nagyvárad és csonka Bihar 
megye). Évezredes gazdasági-társadalmi kapcsolatokat semmisítettek meg ezek az új 
képződmények. Debrecen ebben a helyzetben részben vesztes volt (megszűnő kapcsolatok az 
Érvidékkel), részben pedig lehetőséget kapott arra, hogy a Nagyvárad által „elhagyott” 
térségeket a saját vonzáskörzetébe sorolja. (19. ábra) 

A határoknak ez a kvázi hermetikus lezárása ugyanakkor lezárta Debrecen keleti irányú 
kapcsolatait és felértékelte a főváros és a többi magyar regionális város felé való 
interakciókat. A modern államhatár, ami politikai- és vámhatárként is funkcionált egy új 
geopolitikai jelenségként húzódott a várostól keletre alig néhány kilométerre, elszakítva 
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szerves kapcsolatokat és még esetenként a vonalas infrastruktúra elemeit (pld. vasútvonalak) 
is. 

 

19. ábra: A csonka Magyarország torzó térszerkezete (1. Az ország területén maradó 
régiódarabok határai a csonka ország-területen 2. A dualizmus korának régiói: I. Kisalföldi II. 
Délvidéki III Felvidéki IV. Partiumi 3. Az új határok miatt megszakadt regionális kapcsolatok 
4. A trianoni határon kívülre került korábbi régióközpontok 5. Az első világháború után 
régióközponttá fejlesztett települések) (Forrás: SÜLI-ZAKAR I. 2010) 

 

A felborult térszerkezeten belül rendkívül nagy kihívást jelentett a gazdaság és a mindennapi 
élet megszervezése. A közigazgatás megszervezése és területi rendszerének kialakítása 
kulcsfontosságú volt ennek megoldásában. Felmerültek olyan ötletek, miszerint az új 
országterületre egy minden korábbinál eltérő, radikálisan új közigazgatási beosztást kellene 
eszközölni. Ez azonban azt jelentette volna, hogy az ország beletörődik az új szituációba és 
elfogadja az új államhatárokat. Egy revizionista berendezkedésű állam ugyanakkor ezt nem 
fogadhatta el, így egy fura szisztéma került kialakításra. Mivel a trianoni döntéskor sok 
vármegyéből csak töredék területek maradtak az országon belül, ezeket az ún. csonka 
vármegyéket összevonták nagyobb területekké. (20. ábra) Az új területi keretek már 
működőképesek voltak, ugyanakkor a revízió sikereivel lehetővé vált a régi 
megyerendszerhez való visszatérés is. (HAJDÚ Z. 2001) 
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20. ábra: Az 1923-as közigazgatási reform utáni vármegyerendszer Magyarországon (Forrás: 
HAJDÚ Z. 2001) 

 

1938. november 2-án megszületett az első bécsi döntés, amikor felvidéki területek tértek 
vissza az országhoz.. A következő években tovább gyarapodott az országterület, 1939-ben 
Kárpátalja, 1940-ben Észak-Erdély, a következő évben pedig a Délvidék tért vissza. (21. ábra) 

Debrecen térségét közvetlenül az 1940-es erdélyi bevonulás érintette, hiszen ezzel a város 
messzebb került a határtól, illetve visszatértek olyan területek, amelyek 1920 előtt a város 
gazdasági vonzáskörzetéhez tartoztak. A városnak ugyanakkor a megnövekedett országban 
még fontosabb szerepe lett a nyugat-keleti kapcsolatok megteremtésében. A kulcsszerep miatt 
1944. júniusában következett be az amerikai szőnyegbombázás. Ősszel a szovjet-román 
támadás Nagyvárad eleste után Debrecenen keresztül kívánta elvágni a Kárpátokban 
védekező magyar-német csapatokat, ez eredményezte a debreceni páncélos csatát. A szovjet 
megszállás idején Debrecenben ült össze az Ideiglenes Nemzetgyűlés, illetve alakult meg az 
Ideiglenes Kormány. 1849 után a város ismét néhány hónapig az ország fővárosává vált. 

A trianoni békediktátum V. része szabályozta a magyar hadsereg kérdését. Bár a magyar 
vezetés szerette volna elérni, hogy legalább 85.000 fős hadsereg felállítására engedélyt 
kapjon, ennek csak töredékét 35.000 katonát engedélyezett az antant. Ezen kívül szigorúan 
szabályozták a fegyver- és lőszerkészlet mennyiségét, illetve a hadszervezési kérdéseket is. A 
feltételek között szerepelt, hogy bizonyos kivételektől eltekintve csak zsoldossereg 
működhetett Magyarországon. A fegyverzet pótlását csak hazai állami tulajdonban és 
ellenőrzés alatt álló üzem végezhette, a külkereskedelem tárgya nem lehetett hadfelszerelési 
cikk. Mivel a hadsereget csak belső rendfenntartásra tarthattuk, ezért mindenféle korszerű 
fegyver (tankok, harci repülőgépek és léghajók, nagyobb kaliberű ágyúk) gyártása és importja 
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is tiltott tevékenység lett. Az ország függetlenségét csorbította, hogy eleinte folyamatosan 
jelen volt az ide delegált Katonai Ellenőrző Bizottság és bármikor ellenőrizhette a 
békeszerződés végrehajtását. (GERŐ A. é.n.) 

 

 

21. ábra: A magyar területi revízió eredményei (Forrás: 
http://www.flagmagazin.hu/print_cikk.php?cikk_id=2818 letöltve: 2012. január 28.)  

 

A honvédségi hadrend 1922-től 7 vegyesdandárból állt: 

• budapesti 1. 
• székesfehérvári 2. 
• szombathelyi 3. 
• pécsi 4. 
• szegedi 5. 
• debreceni 6. 
• miskolci 7. 

A magyar vezetés már a 20-as évek elejétől trükkökhöz folyamodott, hogy elrejtse a létszám 
feletti katonaságot például a csendőrség, a rendőrség vagy a vámőrség szervezetén belül. A 
tervek szerint 1930-ra titokban 60.000 fő fölé kellett volna emelni a hadsereg létszámát, 
illetve meg kellett volna teremteni a tiltott fegyvernemek alapjait. A 30-as évek elején 
bevezették az általános hadkötelezettséget, illetve az évtized végére (1938) elérték a 85.000-es 
létszámot. (BORUS J. 1985) 

Ezzel párhuzamosan külpolitikai nyitást is végrehajtott a konszolidálódó ország előbb 
Olaszország, majd később Németország irányába. Erre szükség is volt, hiszen a szomszéd 
kisantant államok folyamatosan többszörös fölényben voltak a revízióra készülő 
Magyarországgal szemben. 1938 a nagy események esztendeje volt a magyar 
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fegyverkezésben és a külpolitikában is. Ekkor kötötték meg a bledi egyezményt, amiben a 
kisantant államok elismerték a magyar fegyverkezés egyenjogúságát. Ebben az évben 
jelentették be a „Huba” hadrendet, ami a hadsereg gyors fejlesztésének programja volt. A 
program végcélja egy 107 ezres békelétszámú haderő, amit a mozgósítással meg lehet 
duplázni. (BORUS J. 1985) 

Debrecenben 1920 után a 6-os hadosztály parancsnokság helyezkedett el (1922-1944), ennek 
egyik ezrede volt a 11. „Bocskay István hajdúezred”. Az 1930-as években a 6. határőr ezred 
parancsnoksága és két zászlóalja állomásozott itt. 1922-1936 között pedig a 12. gyalogezred I. 
zászlóalja is a városban került elhelyezésre. Még fontosabbá tette a várost az itt elhelyezkedő 
repülőtér, amelyet a tilalom miatt sokáig csak polgári célokra használtak. A rejtett légierő 
keretein belül 1933-ban az ún.„Repülő Fényképező Csoport”-ot hozták ide, ami valójában az 
1. közelfelderítő („Bagoly”) századot takarta. 1936-ban a 6. közelfelderítő század („Magyar 
királyi 6. Repülő Fényképészeti Alcsoport”) alakult meg, jelvényük a csikóskalap lett. 1940-
ben 3. bombázó ezred 3/III. osztálya is a kibővített és egyre inkább katonai funkciókat kapó 
debreceni repülőtérre került („Boszorkány” jelvény). 1943-44-ben az itt lévő alakulatokból 
kialakították a 102-es gyorsbombázó osztályt, ami a lehetséges légitámadások miatt a 
hajdúböszörményi katonai repülőtérre települt át. (VASVÁRY J. 2006) 

A repülőtér amellett, hogy polgári- és sportcélokat is szolgálta a bővítés miatt a helyi 
vállalkozóknak és szakmunkásoknak folyamatos megrendeléseket és jövedelmet jelentett. A 
Kincstár ugyanakkor ragaszkodott hozzá, hogy a felépített létesítmények jó minőségben 
készüljenek. A katonai jelleg erősödése miatt ugyanakkor konfliktus alakult ki, amikor a 
légierő a Hortobágyi legelőt akarta bombázótérnek használni, ahonnan a város 
állatállományának a takarmányszükségletét biztosították. 

1944-45-ben az Ideiglenes Kormány a fegyverszünet alapján hozzálátott az új magyar 
demokratikus haderő megszervezéséhez, aminek első bázisa Debrecen volt. A Pavilon 
Laktanyában kezdtek hozzá a szervezéshez (17. gyalogezred), amit a Vörös Hadsereg adott 
vissza a magyar hatóságoknak. (BORUS J. 1985) 

A korszak katonai-geopolitikai eseménytörténetében Debrecen esetenként kulcsszerepet 
játszott. Bethlen István miniszterelnök 1928-ban itt mondta egy beszédében nyilvánította ki a 
revízió elkerülhetetlenségét. A debreceni illetékességű VI. hadtest egységei részt vettek az 
1939. márciusi kárpátaljai akcióban. Ezen túl a debreceni repülőtér egyike lett a 
hadieseményekben kulcsszerepet játszó ilyen létesítményeknek. Ide települt a pápai 3/II. 
bombázóosztály is, amelynek egységei 1939. március 24-én indultak Igló bombázására. 
Szerencsére a szlovák válaszcsapás csak terv maradt. Romániával már 1939 szeptemberében 
kiéleződtek a viszonyok, így a VI. hadtest alakulata felvonultak a határra. Szerencsére a 
német közvetítésnek köszönhetően fegyveres konfliktusra nem került sor. A következő évben 
ismét kiéleződtek a feszültségek Romániával, ezért júliusban a 2/4. vadászszázad (FIAT CR-
42-es kétfedelű repülők) települt Debrecenbe, míg a 2/3. vadászszázad Hajdúböszörménybe. 
Úgy tűnik azonban, hogy ez sem volt elegendő védelem, mert augusztus 27-én az egyik 
gyakorlatozó magyar bombázót megtámadta a város fölött egy román Heinkel HE-112 
vadászgép. A védelem erősítésére aztán a hónap utolsó napján egy valamivel korszerűbb és 
gyorsabb típusból (Reggiane-2000 „Héja”) került három a debreceni repülőtérre. (VASVÁRY J. 
2006) 

A debreceni bombázóegységek a következő esztendőkben részt vettek a keleti front gyilkos 
harcaiban és jelentős eredményeket értek el annak ellenére, hogy eszközállományuk már nem 
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számított korszerűnek. A következő időszakban (1942 után) az olasz haditechnika nagy részét 
jóval korszerűbb német típusokra cserélték. (PUNKA GY. – SÁRHIDI GY. 2007) 

1944-ben került ismét a város hadiesemények célkeresztjébe. A március 19-i német 
megszálláskor Szolnok mellett Debrecen repülőterét is ejtőernyősök szállták meg. Az idegen 
csapatok a belső kommunikációt megbénítandó a tiszai átkelőket is megszállták, így a VI. 
hadtest vezetői 10 napig nem tudtak kapcsolatba lépni a fővárossal. Ez azért is volt súlyos 
szituáció mert a szovjet hadsereg ekkor kezdett támadásban az Északkeleti-Kárpátokat az 
Árpád-vonal ellen. Vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc hadtestparancsnok így mozgósítást rendelt 
el és elkezdte a csapatok frontra való szállítását. A hadtest katonái sikerrel verték vissza a 
Vörös Hadsereg támadásait 1944. áprilisa és októbere között. (BORUS J. 1985) 

Az állások feladására az augusztusi román kiugrás után bekövetkező súlyos helyzet miatt 
került majd sor. Bebizonyosodott, hogy a Kárpátok természetes akadályai az ember alkotta 
mesterséges védelmi struktúrával kiegészülve még a 20. század közepén is áthatolhatatlan 
falként volt képes megvédeni Közép-Európát. A másik tanulság, hogy Hitler azon döntése, 
hogy a Déli-Kárpátokat román szövetségese kezén hagyta a háború egyik legnagyobb 
geopolitika baklövése volt. A déli irányból Magyarországra betörő szovjet és román 
alakulatok megállítására történtek ugyan kísérletek (pld. tordai offenzíva), de ezek nem 
bizonyultak sikeresnek.  

1944 nyarán Debrecen elszenvedte a legsúlyosabb légicsapást az amerikai légierőtől. Június 
2-án 8.46 perckor kezdődött és több mint egy órán át tartott a három hullámból álló támadás, 
összesen jóval több mint félezer bombát dobtak a városra. Leginkább a vasútállomást és 
környékét érték a találatok, de a repülők több utcát is végig géppuskáztak. Számos épület 
elpusztult, még több megrongálódott, majdnem félezer ember halt meg, több százan 
megsebesültek, sok ezren váltak hajléktalanná. A MÁV járműjavító telepe, a pályaudvar, a 
vágóhíd, a bútorgyár, a kőolajraktárak, a villamos remíz, illetve a mai Petőfi-tér helyén lévő 
lakónegyedek. (VASVÁRY J. 2006) 

A front közeledtével a debreceni repülőtéren a megszokottól eltérő jellegű alakulatok is 
megtelepedtek. Ilyen volt például a Hans Ulrich Rudel, a legkiválóbb német csatarepülő ász 
vezette 3. „Immelmann” csatarepülő ezred II. osztálya is. (VASVÁRY J. 2006) 

A 1944. őszi páncélos csata ismét súlyosan érintette Debrecent és térségét. A szovjet 
hadvezetés szerette volna dél-észak irányú csapással elvágni és bekeríteni a Kárpátokban 
harcoló erőket. A németek a „Cigánybáró” fedőnevű csapással az Alföldre betört szovjet 
alakulatokat akarta szétverni és a Kárpátok hágóiig kitolni a frontot. Október 6-án a szovjet 
csapás áttörte a frontot, nyugaton átlépték a Tiszát, északon pedig Debrecen felé nyomultak. 
A Nyíregyháza felé menő vasútvonal elvágása azt jelentette volna, hogy megnehezül a 
Kárpátokban harcoló magyar-német alakulatok ellátása. Ennek megakadályozására Szolnok 
és Nagyvárad felől ellentámadás indult a betört szovjet alakulatok (Plijev-csoport) 
bekerítésére. A súlyos veszteségek ellenére a szovjet csapatok előbb Nagyváradot, majd 
október 20-án Debrecent is elfoglalták. Másnap elesett Nyíregyháza is, de csak időlegesen, 
mert a nyugat felől érkező magyar és német csapatok visszafoglalták a várost és így 
megnyitották a visszavonulási utat a Kárpátokban harcoló bajtársaiknak. A csata kimenetele 
máig vitatott, hiszen mindkét fél elkönyvelhetett sikereket és kudarcokat is. A magyar-német 
erők elveszítették ugyan a Tiszántúlt és a szovjetek felkészülhettek Budapest ostromára, de a 
Vörös Hadsereg kudarcot vallott a negyedmillós kárpáti seregtest bekerítésében és 
megsemmisítésében. Mindkét fél rettenetes veszteségeket szenvedett emberanyagban és 
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technikában is, a polgári lakosság szenvedései pedig minden képzeletet felülmúltak. 
(SZÁMVÉBER N. 2002) 

Az elfoglalt Debrecenben 1944 decemberében szovjet nyomásra kezdett el működni az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottsága. A nemzetgyűlés tagjait a szovjet uralom alatt 
álló országrészekből jelölték a nemzeti bizottságok és önkormányzati szervek, a képviselők 
kijelölésében így kb. 1,5 millió ember vett részt ezen országrészek kb. 5 milliós lakosságából. 

December 22-én alakult meg az Ideiglenes Nemzeti Kormány Debrecenben, de ez már egy új 
korszak kezdete. 
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9. Összefoglalás helyett 

 

Az 1945 utáni időszakra a területi-geopolitikai szituáció hosszú időre ismét stabilizálódott. 
Magyarország belekerült a hidegháború egyik szövetségi zónájába, a Szovjetunió vezette ún. 
„Keleti Blokkba”. A keleti orientáció és a nyugattól való elzárkózás elvileg az ország keleti-
északkeleti részét érintette pozitív módon. A korszak elején a blokk államait a lehető 
legmagasabb fokú autarkiára való törekvés jellemezte, így a kölcsönös kereskedelmi 
kapcsolatok megritkultak. 

A magyar hivatalos ideológia a 40-es évek második felétől a szocializmusba, illetve a 
kommunizmusba való átmenetet jelölte ki fő célnak. Ennek érdekében az erőforrások 
koncentrációját kezdték el az ipar, ezen belül is a nehézipar ágazata irányában. A vesztes 
minden szempontból a magyar vidék lett, különösen a mezőgazdaságból élő térségek és 
társadalmi csoportok. Bár hivatalosan az új típusú társadalom a munkásság és a parasztság 
szövetségére kellett, hogy épüljön, a kommunizmus megvalósítását első körben a legnagyobb 
iparvárosoktól várták. Az 1950-es közigazgatási átszervezés körüli intézkedésekben (I. 
Tanácstörvény) és a következő évek reformterveiben ennek érdekében ideológiai alapon 
igyekeztek megkülönböztetni az egyes településeket és településtípusokat. Az 50-es években 
kettő ún. „osztályon felüli” település létezett: Budapest és Miskolc. Debrecen a második 
csoportba került, a többi megyeszékhely és ipari fejlesztésre kijelölt település közé. (HAJDÚ Z. 
2001) 

Az új rendszer tagadott minden folytonosságot az 1945 előtti időkkel, így a térszervezésben és 
közigazgatásban is új korszakot hirdetett. Ennek ellenére az 1949-50-ben kialakított megy- és 
járásrendszer nagyrészt átvette a Magyar Királyság régi területi berendezkedését. A megyék 
összevonásával hasonló nagyságrendű területi egységeket hoztak létre, amelyek máig is 
funkcionálnak. (22. ábra) 
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22. ábra: Az 1949-50-es területi közigazgatási berendezkedés (Forrás: HAJDÚ Z. 2001) 

 

Az 1960-70 és még a 80-as években is folyamatosan terítéken volt a területi berendezkedés 
átalakításának kérdése. Időről időre reformokat hajtottak végre, ezt tükrözi a különböző 
tanácstörvény-módosítások elfogadása. Gyökeres változtatás azonban nem érte a térségi 
szinteket egészen az 1990-es rendszerváltásig. Hangsúlybeli eltolódások ugyanakkor 
kimutathatóan módosították az ország területi szerkezetét. 

Az 1960-as évek második felétől a fővárossal szembeni de-centrumok fejlesztésének kérdése 
már megjelent Magyarországon. Az 1970-es évek strukturális átalakítási tervei között a 
területi szerkezetet érintően kiemelkedő volt az 1971-es OTK (Országos Településhálózat 
Fejlesztési Koncepció), amelyben ún. fejlesztési szintekbe sorolták az ország településeit. A 
reform legnagyobb nyertesei a megyeszékhelyek lettek, amelyek közvetlen beleszólást kaptak 
a területükön folyó fejlesztésekbe. Természetesen a fejlesztési források döntő részét ennek 
következtében ezek a városok használhatták fel. (HAJDÚ Z. 2001) 

 

 

23. ábra: Az 1971-es OTK által létrehozott tervezési-gazdasági körzetek (Forrás: HAJDÚ Z. 
2001) 

 

Az OTK másik fontos hatása volt, hogy bevezették a megyénél nagyobb tervezési-gazdasági 
körzeteket, melyek a gazdaság szervezésének és az itt folyó ágazati és területi tervezésnek 
voltak a kategóriái. Debrecent az ún. Észak-alföldi körzet egyetlen kiemelt felsőfokú 
központjává nevezték ki. (23. ábra) Északkeleten részben ideológiai („Acélváros”), részben 
gazdasági (nehézipari központ), illetve népességi (az ország legnépesebb vidéki települése) 
szempontok alapján Miskolc volt a legfőbb vetélytársa. Az északkeleti irányú közlekedési 
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kapcsolatok és a megyei fejlesztési pénzek centralizációja miatt Nyíregyháza az 1970-es 
évektől dinamikus fejlődési pályát tudott befutni. 

1990 után ugyan kísérletet tettek a közigazgatás regionalizálására és bevezették a köztársasági 
megbízotti régiókat, de ez rövid életű kísérlet volt. Debrecen az intézmény működésének 
idején Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék részére látta el ezt a funkciót. (24. 
ábra) 

A rendszerváltás után a keleti orientáció korszaka véget ért. Hamarosan megváltozott az 
ország térszerkezete. Az eddig mesterségesen, a vasfüggöny közelsége miatt nem fejlődő 
nyugati területek elindultak felfelé a ranglistán, míg az északi és keleti térségek fokozatosan 
lemaradtak. 

 

24. ábra: A Magyar Köztársaság közigazgatási berendezkedése, 1991 (1: Országhatár 2: 
Köztársasági megbízotti régiók határa 3: Megyehatár 4: Köztársasági megbízotti székhely 5: 
Megyeszékhely 6: Megyei jogú város) (Forrás: HAJDÚ Z. 2001) 

 

Az 1990-es évtized közepén a társadalmi-gazdasági különbségek olyan jelentőssé váltak 
Magyarországon a fejlett térségek (Budapest agglomerációja, Nyugat-Dunántúl térsége) és a 
lecsúszó területek (Dunától, illetve Tiszától keletre), hogy az ország fejlettség szerinti 
kettészakadása fenyegetett. Szükség volt az állam területi folyamatokba való tervszerű 
beavatkozására a súlyosabb következmények elkerülése érdekében. Ezt célozta az 1996. évi 
21. tc. az ún. „területfejlesztési törvény” és az ezt kiegészítő jogszabályok. A területfejlesztés 
intézményesítésének egyik lépése volt a területfejlesztési régiók kialakítása, melyeket megyék 
összevonásával jelöltek ki. Debrecen lett az Észak-alföldi statisztikai-tervezési-fejlesztési 
régió központja. A regionális felosztás fontosságát az is erősíti, hogy ezek az EU 
nomenklatúra szerinti NUTS II szintű régiók az EU regionális politikájának elsőrendű 
alanyai. 
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Debrecen tehát központi funkciókra tett szert jóval a közvetlen vonzáskörzetén túl is. Ilyen 
körülmények között kulcsfontosságú lehet a város elérhetősége akár közúton, akár vasúton, 
vagy éppen a telefonos elérhetőség kérdése is. Ezt az magyarázza, hogy a régióközpontban 
működik az EU pályázati források elosztásában kulcsszerepet játszó regionális 
intézményrendszer (Regionális Fejlesztési Tanács, Regionális Fejlesztési Ügynökség). A 
velük való kapcsolattartás nemcsak fejlesztési, hanem talán mondhatjuk geopolitikai 
jelentőségű probléma is. 

 

 

25. ábra: Debrecen város elérhetősége a Régió településeiről az úthálózat adatai alapján 
(percben) (saját munka) 

 

Megállapíthatjuk, hogy Debrecen napjainkban mint régióközpont legkönnyebben Hajdú-Bihar 
megyei településeiről közelíthető meg. A jó-elfogadható kategóriákba tartozik még Jász-
Nagykun-Szolnok keleti fele, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg déli- délkeleti harmada. A 
legnehezebben a jászságiak, tiszazugiak, szatmáriak és beregiek tudják felvenni a kapcsolatot 
a központtal. (25. ábra) 

Fontos eleme lehet az elérhetőségnek a tömegközlekedési eszközök biztosította eljutás egy-
egy földrajzi pontba. Ennek a rendszere ugyanakkor alkalmas lehet arra is, hogy különböző 
térségek között felbecsüljük a valós kapcsolati intenzitást, hiszen általában ezeket a 
menetrendeket a keresletnek megfelelően szokták módosítgatni. A vasúti elérhetőség 
természetesen a fővonalak mentén a legerősebb, ugyanakkor a város közvetlen közelében 
fontos szerepet töltenek be a mellékvonalak is. (27. ábra) Az autóbuszos elérhetőség 
tekintetében megállapítható, hogy Debrecen nyugat és északnyugat felől közelíthető meg a 
legkönnyebben. (26. ábra) 
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26. ábra: Debrecen direkt autóbuszos elérhetősége a régió településeiről (saját munka) 

 

 

27. ábra: Debrecen direkt vasúti elérhetősége a régió településeiről (saját munka) 
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28. ábra: Egy debreceni vonalas telefonszám elérhetőségének költségvonzatai az Észak-
alföldi régió területéről (saját szerkesztés) 

 

Napjainkban a fizikai elérhetőségen túl egyre fontosabbá válik az információk elérhetősége is. 
Természetesen egyre inkább a mobil és internetes információáramlás válik elterjedtté, 
elemzésünkben mégis egy könnyebben megfogható részelemet, a vezetékes hívásost 
választottuk alapnak. Látható, hogy előnyben a Debrecen közvetlen környékén élők laknak, 
míg a régió lakosságának nagy része, ha kapcsolatot akar teremteni a központtal, mélyebben 
kell, hogy a pénztárcájába nyúljon. (28. ábra) 

A város vonzáskörzete természetes körülmények között persze keleti irányban is messzebb 
húzódna, de az országhatár jelenléte jelentősen torzítja ezt. Az elmúlt két évtized fejleményei 
(hidegháború vége, NATO bővítések, kelet-közép-európai országok EU csatlakozása) 
ugyanakkor már sokat oldott ezen a helyzeten. A magyar-román határ térségében megalakuló 
eurorégiók (Bihar-Bihor, Hajdú-Bihar-Bihor) például kiváló terepét jelentik a két ország 
különböző szereplői közötti együttműködéseknek. (29. ábra) 
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29. ábra: Nagyobb települések a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégióban (Forrás: HBKIK 2002) 

 

Láthatóan a 20. század második felében és napjainkban is Debrecen hazánk egyik 
legjelentősebb városa. Bár lakosságszámában és gazdasági jelentőségében nagyságrenddel le 
van maradva a főváros mögött, mégis szerepe kikerülhetetlen. A város birtoklása és 
ellenőrzése kulcsfontosságú a mindenkori hatalom számára. 

Az 1956-os események példája is ezt mutatja: Debrecenben hamarabb kezdődtek a tüntetések 
és sortűz is hamarabb dördült mint Budapesten. A helyi egyetemi ifjúság kulcsszerepet 
játszott a megmozdulásokban, de az itt állomásozó katonaság is aktív alakítója volt az 
eseményeknek. Ekkor két ezred állomásozott a városban, a 48. lövészezred (Pf. 8736) és a 
technikai tiszthelyettes képző tanezred („lokátorosok”) (Pf. 91127), ezen túl egyéb katonai 
szervezeteken (pld. hadkiegészítő parancsnokság) kívül még egy karhatalmi zászlóalj is itt 
helyezkedett el. 

A forradalom kitörése után a katonaság aktívan részt vett a rend fenntartásában és az 
igazgatás működtetésében. Katonai rádió működött, illetve katonai készleteket is átadtak a 
lakosság ellátására. 

A katonaságon kívül október végén a főbb üzemek munkásaiból nemzetőrséget is toboroztak, 
illetve az egyetemistákból is felállítottak egy zászlóaljnyi csapatot a Gábor Áron laktanyában. 

A város nemcsak helyi szerepet töltött be az eseményekben, hanem országos jelentőségűvé is 
lett, amikor a vasutasok megfigyelték és jelentették a szovjet csapatmozgásokat, amelyek 
Budapest irányába történtek. A várost november 2-3-án zárták körbe, majd 4-én hajnalban 
elindult a támadás. A városban lévő magyar csapatok, illetve a felkelők sem tanúsítottak 
jelentős ellenállást, nem karaván a lakosság szenvedéseit súlyosbítani. (SZOMBAT T. 2006) 
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A Debreceni Repülőtér a világháború után szovjet-magyar közös használatban volt. A szovjet 
hadsereg légiereje, illetve a magyar polgári repülés egy darabig közösen használta a 
létesítményt. A harci gépek között a szovjet éra 46 esztendeje alatt leginkább bombázók és 
vadászbombázók állomásoztak itt. Folyamatos gyakorlatozásukkal fokozták a város 
zajszennyezését. 1990 után a kivonuló szovjet katonaság elhagyta a repülőteret, ami 
napjainkban a város egyik legfontosabb összekötő eleme Európa és a Világ felé. (VASVÁRY J. 
2006) 

A korábban Mezőtúron állomásozó Bocska István lövészdandár, miután 1987-ben gépesített 
lövészdandárrá alakították, a rendszerváltás után Debrecenbe települt. Miután 1996-ban egy 
zászlóalja, később pedig műszaki százada is Nyíregyházára települt, kiképzőbázisa pedig 
Hajdúhadházán volt, összesen három településen adta a helyőrséget. A haderőreform során a 
nyíregyházi egység megszűnt, de a hódmezővásárhelyi Bercsényi Miklós Gépesített 
Lövészdandár a Bocskai dandár alárendeltségébe került. 

A NATO-hoz való csatlakozás után a dandárnak nemzetközi szerepkörök is jutottak, például a 
Többnemzetiségű Szárazföldi Kötelékben, vagy a „Tisza” Többnemzetiségű Műszaki 
Zászlóaljon belül. 2006 óta a debreceni alakulat a nemzetközi együttműködés keretein belül 
részt vesz a koszovói békefolyamat biztosításában is. (SZ.N. 2007) 
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