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1944. június 2-án több magyar várost (Hatvan, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza 
stb.) súlyos bombatámadás ért. Debrecenben lerombolt utcák, városrészek és 600 
halott maradt vissza az iszonyat után. Ekkor pusztult el a város legrégibb egyházi 
épülete; az ispotályi református templom is. 

Boncz László debreceni polgár 1529-ben Piac utcai házában elhagyatott, magá-
nyos, munkaképtelen, öreg emberek számára létrehozta ápoldáját, korabeli kifejezés-
sel élve, ispotályát. Miután a Boncz házaspár elhalálozott, az intézmény vezetése, 
fenntartása a városi tanácsra hárult, amely Debrecen lakosságának a református hitre 
térése miatt eltávozott ferences rendi szerzetesek megüresedett klastromába telepítet-
te át 1533-ban az ápoltakat, a Piac utcai házból a mai Dósa nádor térre. Itt maradt az 
ápolda 1705-ig, és ezt nevezték belső ispotálynak. 

Létezett azonban Debrecenhez egyre szorosabban kapcsolódó, az egykori Torna 
(Boldogasszonyfalva) nevű községben egy külső ispotály is. Ezt a települést egy XIII. 
századi oklevél Tornának nevezi, de Boldogasszony tiszteletére emelt templomáról 
később Boldogasszonyfalvaként emlegették. A települést Debrecen első ismert 
földesura, Rofoyn bán szerezte meg 1289-ben, s a XIV. századtól több nemesi joggal 
rendelkező családnak lett részbirtoka. Városunk vezetői azonban hosszú küzdelem 
után 1657-ben beolvasztották Debrecenbe. A tanács 1703-ban elhatározta egy új 
templom építését. Az elképzelés rövidesen valóra vált. A Rákóczi szabadságharc miatt 
ugyanis nemcsak a szomszédos falvakból, hanem a távolabbi Felvidékről is sokan 
menekültek Debrecenbe, s a szülőhelyeikről elüldözötteket a városárkon kívüli 
területre, a külső ispotály közelébe telepítették le. Közben a református hívek gyara-
podása amúgy is elodázhatatlanná tette két új templom építését a városban. Megkez-
dődtek ezen célra az adakozások, az első jelentősebb összeget 100 forintot már 1681-
ben fel ajánlotta Veres Andrásné. A háború miatt frissen betelepülők miatt az ispo-
tályhoz tartozó területre építették fel előbb a templomot 1704-ben, s csak 15 évvel 
később készítették el a másikat, a belvárosi Kistemplomot. 

Ez az 1704-ben épült templom volt 1944-es pusztulásáig városunk legrégibb Isten-
háza. (A Nagytemplom csak az 1802-es tűz után épült!) Az új templomba egy 110 
fontos harangot is elhelyeztek a következő latin nyelvű felirattal: „Az Atya, Fiú és 
Szentlélek, Teljes Szent Háromság, egy igaz élő Isten tiszteletére Debreczen szab. kir. 
város külső ispotályának használatára Nemzetes Váczi János rendes szenátor áldo-
zatkészségéből 1723• aug. 19-én ". A torony azonban - Csorbán Endre egykori levél-
táros szerint - csak az 1730-as években épülhetett fel, mert 1736-ban költött a város 
60 forintot a torony bedeszkázására. Harangozót pedig csak 1738-tól alkalmaztak. Ugyan-
ebben az évben új katedrát (szószéket) csináltatott a város az ispotályi templomba. A 
második harangot, amely már 180 fontos volt, 1802-ben helyezték el a toronyban és Vaji 
György öreg dékán ajándékaként kapta az egyházközség. Sőt készült egy harmadik 
harangocska is, inkább csengettyű (10 fontos), ezen felirat nem volt. 
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A várost 1811-ben pusztító nagy tűzvész során megsemmisült a parókia, a templom 
és a torony, a harangok pedig megolvadtak, Simonffy Sámuel főbíró azonban újjáé-
píttette a templomot és a parókiát is. E munkához a város erdejéből fát, téglagyárából 
falazó anyagot adatott, ezen felül 3320 forintot fordítottak a város kasszájából az 
építkezésre. Két harang is készült, de a nagyobbik rövidesen elromlott. 1815-ben 
Pápai Ferenc mesterrel 1800 váltóforintért órákat is szereltettek a toronyra. 

A templomon 1843-ban nagyobb javításokat kellett végeztetni, ekkor cserélték a 
tetőzetet bádogra. A következő évben Dohányosi József asztalos mesterrel új szószé-
ket, karzatot és padokat készíttettek. A szószék és az ülőpadok mellvédjét egy-egy 
szépen rajzolt, aranyozott rozetta díszítette. Művészi munka volt a szószék hangvető-
jének copf-stílusú, aranyozott vázája is. A régi, de még használható padokat a 
nyiracsádi gyülekezetnek ajándékozták. 

1856-ra a templom olyan rossz állapotba került, hogy be kellett zárni. Vecsey Imre 
építész hozta rendbe, s ez 4346 forintba került. A költségek felét a város csak 1869-
ben térítette meg az egyháznak. 1863-ban a tönkrement harang helyett két tíz mázsást 
készíttetett az egyház, így ismét három harang lett a toronyban, csakhogy 1897-re 
annyira megromlott a templom, hogy életveszélyessé vált a harangozás, az épület 
boltozata is megrepedt, a mennyezetből kövek hullottak le, ráadásul egy vihar feltép-
te a tetőzetet. Ezért 1898 augusztusában a presbitérium bezáratta a templomot. Az 
elárvult épület 1899- július 14-én kigyulladt és teljesen leégett. Mind a három harang 
megsemmisült, a lezuhanó toronygomb átszakította a templomhajó tetőzetét. 

Az egyház azonban elsősorban saját pénztárából, kisebb részben adományokból, 
1901-ben 8485 korona kiadással újból felépíttette a templomot. A toronygomb feltéte-
le (befejező aktus) 1901. július 31-én történt meg. A toronygomb átmérője egy méter 
volt, felső és alsó cirádájával, valamint zászlajával együtt három méter magas lett. Az 
egyház 1902-ben két harangot öntetett 6300 koronáért. A nagyobbik (840 kg-os) 
felirata: Szolgálj Istennek és minket is arra hívj! A kisebbik (490 kg) felírása: Boldog 
nép az, mely hallja a te zúgásodat! Ezen felül minden harangon szerepelt a követke-
ző felirat: öntette a debreczeni református gyülekezet 1902. 

Ezeket a harangokat Thury budapesti harangöntő készítette, s május 21-én húzták 
fel a toronyba. A feliratokat Könyves Tóth Kálmán ispotályi lelkész szövegezte. 
Harmadikként az a 246 kg-os súlyú harang került a toronyba, amit még 1887-ben 
Kövesdi János polgár csináltatott a Kossuth utcai templomba, de az ottani - szintén 
általa adományozott — másik három haranggal nem volt tökéletes az összecsengése, 
ezért áthozták ide. 

Az I. világháborúban azután a hadsereg a két kisebb harangot leszerelte, csupán a 
legnagyobb maradt meg. Az pedig az 1944. június 2-i bombázáskor semmisült meg 
azzal a két újabb haranggal, amit az I. világháborúban elvittek pótlására csináltatott 
Tóth Gergely és Bartha István presbiter. Ezek 500 és 250 kg-osak voltak. 

A templom észak-déli tengelyben épült. Északi homlokzata elé emelték a 30 méter 
magas tornyot, amely alatt alakították ki a templom főbejáratát. A torony földszintje 
kváderezettű volt, felette, a két emeleten lévő ablaki körívre zárultak, ezek felett 
helyezték el a négy égtáj felé a toronyórákat. Az épülettel kapcsolatban többeknek az 
volt a véleményük, hogy a külsejében igen szerény, kissé falusias templom 15x22 
méteres belső tere a pilléreken nyugvó boltozatos, vakolt mennyezettel meleg derűt 
sugárzott, s ez a templom belső terét is betöltötte. Talán a falak jó színezése és a 
nagyon egyszerű, klasszikus bútorok harmóniája adta a templomnak azt az áhítatos 
hangulatát, amely Debrecen egyetlen korabeli templomában sem volt megtalálható. 
Teremszerű belső terének kilenc keresztboltozatát négy barokktagozású pillér tartot-
ta. A templomban 500 ülőhelyet alakítottak ki. A főbejárat felőli, északi oldalon 
barnára mázolt, tölgyfaoszlopokon nyugvó karzatot emeltek. A már említett Dohá-
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nyosi József által készített, 85x105 cm-es alapterületű, szép kivitelű szószékre 12 
lépcsőfokon lehetett feljutni. 

A márvány keresztelő medence 1886-ban készült és Boros Sándor, valamint neje, 
Bányai Juliánná adományozta a rávésettek szerint „ a külsővárosi református temp-
lomnak". 

A hívek még 1884-ben megkezdték adakozásukat egy orgona felállítására, de en-
nek beszerzése a renoválások kiadásai miatt elhúzódott. Végül is Molnár Ferenc, a 
templom utolsó lelkésze csináltatta meg önkéntes adományokból 1926-ban az orgo-
nát, amit dr. Baltazár Dezső püspök avatott fel. Ugyancsak Molnár Ferenc lelkészsé-
gének idején történt meg a villanyvilágítás bevezetése és a templom fűthetőségének 
megoldása is. 

A templom utolsó teljes felújítására 1937-ben került sor. Ekkor az épület minden 
falát újra vakolták, padjainak, szószékének, úrasztalának festését felújították, a to-
ronysisak gombját, csillagát frissen aranyozták. Buzgó hívek az úrasztalát új kegysze-
rekkel ajándékozták meg. Ebben az évben szerezték be a már említett két harangot is. 

Az évszázadokat megélt egyházközségnek több nagyhírű lelkésze volt. Ezek sorá-
ból is kiemelkedett Debreczeni Ember Pál, az 1704-ben épült ispotályi templom első 
lelkésze, aki azonban a labancok elől már 1705-ben kénytelen volt elmenekülni, s 
Debrecentől távol, Liszkán halt meg. Jelentős személyiség volt Körösi Mihály, aki 
vagyonát, könyveit a debreceni Kollégiumra hagyta, akárcsak lelkészségében őt 
később követő Kátay György. Itt volt lelkipásztor Diószegi Sámuel, aki Fazekas 
Mihállyal együtt az első magyar fűvészkönyvet írta. Az ispotályi gyülekezetnek volt 
tiszteletese Szoboszlai Papp István, a későbbi híres püspök. Ide választották meg 
Könyves Tóth Mihályt, akit 1849-ben hazafias beszédei és tábori lelkészsége miatt 
halálra, majd életfogytiglanra ítéltek, s csak 1860-ban szabadult börtönéből. Az ispotá-
lyi egyházközségnek volt papja Könyves Tóth Kálmán is, aki lelkészi szolgálata 
mellett nagy irodalmi tevékenységet folytatott mint egyházi író, költő és szépirodalmi 
író, ezen felül részt vett a debreceni Kölcsönös Segélyező Egylet, a kisemberek 
bankjának megalapításában. A lelkészek sorát ebben az egyházközségben Molnár 
Ferenc zárta le, aki a templom utolsó nagy renoválója volt. 

A több évszázadot megélt gyülekezet különösen értékes és nagyszámú kegyszer-
rel, felszereléssel rendelkezett. Ezek sorából kiváltképp értékes gróf Teleky József 
özvegyének, gróf Bethlen Kata (Árva Bethlen Kata) ezüstből készült aranyozott 
serlege és talpas pohara (mindkettő 1741-ből), valamint csodálatosan szép terítője. 
Ezen kívül óntányérok, kannák, ezüst poharak, kelyhek, tálcák az 1706-1791 közötti 
időkből, de számtalan XIX. századi adomány is sok értékes terítővel, kézimunkával -
egy egész múzeumra való anyag. A magyar ötvös- és kézimunka pompázatos emlék-
tárgyai jelenleg a Református Egyháztörténeti Múzeum birtokában vannak. 

Debrecen városa és polgárai áldozatkészségének, emberbarátságának gyönyörű 
példája, az elesettek és betegek gyámolításának „belső" és „külső" ispotálya, amit 
nem csupán létrehoztak, hanem évszázadokon át fenntartottak, fejlesztettek. Gon-
doskodtak a szegények és a menekültek ellátásáról, lelki vigaszáról. A sors azonban 
kegyetlen volt. A II. világháború egyik legsúlyosabb bombázása évszázadok áldozat-
készségét tette tönkre. Az 1944. június 2-i légitámadás a tornyot hosszában megre-
pesztette és felét leomlasztotta. Több bombatalálat érte a templomhajót is, amelynek 
falai megdőltek. Olyannyira életveszélyessé lett az épület, hogy a megmaradt falakat 
- a bombázás után két nappal - le kellett robbantani. 

így pusztult el Debrecen többszáz éves emberiességének legmagasztosabb emlé-
ke, a szegények háza és az annak közelébe épített ispotályi templom. 

Az eseményekkel kapcsolatban a következőket írta a Debreczeni Képes Kalendá-
rium 1947-es száma: „Még akkor, mikor a várost ért sorozatos nagy csapások alatt 
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roskadoztunk, hallottunk olyan kijelentéseket illetékes emberektől, hogy az Ispotály-
templomot pontosan vissza fogják állítani, meg fogják ismételni, hogy Debrecennek 
ez a legősibb református Istenháza a régi formában emlékeztesse az embereket 
városunk és hitünk múltjára. Ez az elgondolás mindenkit meghatott és bizakodóvá 
tett, de a könnyeket csak a valóban megépített templom visszavarázsolt áhítatos 
hangulata fogja felszárítani." 

Szűcs Ernő 

Irodalom: Debreceni Képes Kalendáriom az 1947-es évre - Dr. Herpay Gábor A 
debreceni református ispotály története (1529-1929). Debrecen, 1929. - Szűcs Ernő: A 
Simonffyak és Debrecen (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XVII. 1990. 13-32. 
old.). 

A Magyar Néprajzi Társaság Titkárságán kapható könyvek 

(1055 Bp. Kossuth tér 12. Tf. 1326-340) 
Balassa Iván: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. szd-ban (1994) 200 Ft. -
Balázs Géza — Voit Vilmos (szerk): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születés-
napja tiszteletére. (1987) 100 Ft. — Barna Gábor - Bódi Zsuzsanna (szerk):Cigány 
néprajzi tanulmányok I. (1993) 200 Ft. - Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza 
(1990) 40 Ft. - Bellosics Bálint: Útmutató néprajzi tárgyak gyűjtésére (1992) 50 Ft. 
- Cserbák András (fel. szerk): Magyar Néprajzi Bibliográfia, 1989. (1991) 100 Ft. -
Csete Balázs. Kalotaszegi fafaragások (1990) 200 Ft. - Divic'anová, Anna — 
Krupa, Ondrej (szerk): Národopis Slovákov v Madarsku 1 (A magyarországi 
szlovákok néprajza) (1993) 150 Ft. - Eperjessy Ernő - Krupa András (szerk): A III. 
Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai 1-3. 
(1986) 240 Ft. — Eperjessy Ernő — Krupa András - Ujváry Zoltán (szerk): Nemzeti-
ség, identitás. A IV. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konfe-
rencia előadásai (1991) 500 Ft. - Frankovic+, Duro (szerk): Etnografija Juznih 
Slavena u Madarskoj 10. (A magyarországi délszlávok néprajza) (1993) 180 Ft. -
Fülemile Ágnes - Stefány Judit (szerk): Emlékezés Fél Editre (1993) 250 Ft. -
Halász Péter (szerk): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmá-
nyok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (1991) 300 Ft. - Halász Péter (szerk): 
„Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlé-
kére (1993) 190 Ft - Henry Jones, W. - Lewis, I. - Kropf: The Folk-Tales of the 
magyars selection (1989) 50 Ft. — Hot'opan, Alexandru - Martin Nagy, Emilia: 
Din tradit'iile populäre ale románilor din Ungaria, 8 (A magyarországi románok 
néprajza) (1993) 150 Ft. - Kiss Mária (szerk): Folklór és tradíció (1988) 130 Ft. -
Kósa László: A Magyar Néprajzi Társaság története 1889-1989 (1989) 100 Ft. - A 
Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője, 1991/1. 30 Ft. - U.a., 1993/1. 60 Ft. -
Liszka József: Ágas-bogas fa (1992) 110 Ft. - Makkai Endre- Nagy Ödön: Adatok 
téli néphagyományaink ismeretéhez (1993) 300 Ft. - Mollay Károly dr. (szerk): 
Schwarz Elemér emlékére (1992) 100 Ft. - Móricz Zsigmond: Szatmári gyűjtés 1-2. 
(1991) 500 Ft. - Pa Iád i Kovács Attila - Szarvas Zsuzsa (szerk): Village and Town 
(1987) 200 Ft. - Raj Rozália - Nagy István: Bajkúti Szűz Mária könyörögj érettünk 
(1993) 250 Ft. 
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