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Tanulmányunk kereteit és témáit a Magyarországon az 1890-es évek végén – a historizmus és 

eklektika elutasításaként megjelenő –, és fénykorában az I. világháborúig tartó szecesszió 

adja, jelen esetben pedig az Alföld két nagyvárosával, Debrecennel és Nyíregyházával foglal-

kozunk. Összeállításunk a két nagyváros szecessziós építészetéből, részleteiben a Pavlovits 

Károly által tervezett ingatlanokról számol be, hiszen Nyíregyháza szecessziós épületeiről 

kitűnő tanulmányok jelentek meg és Debrecen szecessziós házairól – különösen az utóbbi 

évtizedekben –, jelentős könyvek és tanulmányok adtak számot –, köztük Pavlovits részbeni 

munkásságáról is. 

 

 

 1. Bevezetés 

 

A századforuló magyar építészetével és alkotóival foglalkozó két bibliaként forgatott könyv 

„A Századforduló magyar építészete” valamint „Az 50 éves Vállalkozók Lapja Jubileumi Al-

buma” Pavlovits Károlynak méltatlanul csak egy lapszélen említi meg a nevét, ott is az első-

ben, a másodikban azonban már fel sem tüntették. 1 A Nyíregyházi kiskönyvtár sorozatban 

megjelent Nyíregyháza művészettörténeti emlékei pedig meg sem említi, épülteit mindemel-

lett Szigeti Vas Józsefnek tulajdonították. 2 Az utóbbi évek konferenciái és kötetei sok tekin-

tetben pótolták már ezt a hiányt, tanulmányunk viszont igyekszik tágítani az ismert és ismer-

tetett adatok körét a debreceni alkotásokat érintően és fontosnak tartjuk annak a helynek jel-

zésszerű történeti bemutatását is, ahol ezt indokoltnak látjuk az épületet érintően. Ez a tanul-

mány meg sem kísérli a mongrafikus bemutatást, de az alkotások minél szélesebb ismerteté-

sével segíti annak majdani létrejöttét. 

                                                           
 1  LAKATOS MIHÁLY – MÉSZÁROS L. EDGÁR – ÓRIÁS ZOLTÁN 1930., GERLE JÁNOS – KOVÁCS ATTILA – MA-

KOVECZ IMRE 1990. 

 2  KOROKNAY GYULA 1971. 
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Pavlovits Károly (1877-?) 1902-ben végzett a Műegyetemen, Nyíregyházi hazaérkezé-

sekor a Nyírvidék Lap ugyanebben az évben mint új mérnököt mutatta be, aki a „Főváros leg-

első mérnöki irodáiban szerzett tapasztalatot.” 3 Itt gondolhatunk Lechner Ödönre is, hiszen 

kezdeti munkáiban éppen az ő építészeti felfogása érvényesült. Nyíregyházi tervezésű munkái 

családi házakra és villákra szorítkozott, ezért nagyobb vállalkozások reményében költözött 

1907-ben Debrecenbe, kapcsolatát Nyíregyházával azonban hosszú ideig fenntartotta. Ettől az 

évtől már mindkét városban volt irodája és építészetében konzekvens stílusáthatás érvényesült. 

Pavlovits nem epigon követője sem a lechneri, sem a később párhuzamosan alkalmazott, legin-

kább bécsi jugendstilnek. Korai munkáiban a szecessziós megoldások még erőtlenül mutatkoz-

tak, mint például a Nyíregyháza, Benczúr tér 4. számú Hoyos háznál, bár az 1904-ben megvaló-

sult nyíregyházi Sóstói út 33/A. számú Korányi villa sem tekinthető már a historizmushoz so-

rolható épületek közé. Az eredeti levéltári terven egyébiránt szinte egy „organikus” homlokzati 

szerkesztésű ház néz ránk. Nagy kár, hogy később eltorzították több épületével együtt.  

Az 1906-ban tervezett masszív kéttornyos Zoltán József féle ház – Nyíregyháza, 

Széchenyi u. 24. szám –, még az útkeresést mutatja, de a Debrecenbe költözés után életre hívott 

két épülete a Nyírgyháza, Benczúr tér 5. szám alatti úgynevezett Ruzsonyi -, valamint az 1910-

ben megálmodott szintúgy nyíregyházi Szakolyi-Burger ház – Nyíregyháza, Széchenyi utca 20. 

szám –, már a lechneri szecessziós szerkesztés érett példái. 4 E kettőnél jelentkező építészeti 

megoldások, stíluselemek, nem mellesleg megjelennek a Debrecenben tervezett tömbökön is. A 

később részletesen ismertetett, és közel azonos időben 1910-ben életre hívott, úgynevezett 

Killer ház – Piac utca 68. szám –, kiteljesítője mindannak a lechneri gondolatvilágnak, amit a 

Ruzsonyi ház sokszögzáródású középrizalitja „cakkozott” ívezetes oromzata, virágdíszei, és a 

Szakolyi-Burger ház hullámvonalú ívezetes oromzata, sajátos kapuzatával már előre vetített. 

Utóbbi épületnél tűntek fel olyan arató menyecskéket ábrázoló dombormű életképek a homlok-

zaton – napjainkban már csak terveken és képeken láthatók –, amelyekhez hasonlók debreceni 

tömbökön is megjelentek, mint például a Piac utca 85. számú lebombázott házon, vagy a Bajcsy 

Zsilinszky 35-37. szám alatti úgynevezett Széll Kálmán ház eredeti tervein. 5 

                                                           
 3  NYÍRVIDÉK 1902. március 25. 

 4  JANDEKNÉ BORBÉLY EDIT 1980: 57-58., 61., illetve MARTINOVSZKY ZSUZSA – FEKETE ANIKÓ http://arch.et. 

bme.hu/arch_old/korabbi_folyam/26/26martin.html Az oldal utolsó megtekintése: 20202. X. 26. 

 5  GELLÉR FERENC 2019: 4-5., Lásd még: http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/magazine/74/index. 

html#p=4, illetve http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/magazine/83/index.html#p=4 Az oldalak utol-

só megtekintése: 2020. X. 26. 
 

http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/magazine/74/index.html#p=4
http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/magazine/74/index.html#p=4
http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/magazine/83/index.html#p=4
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Pavlovits Károly útkeresését, még inkább önmegvalósítása határainak keresését mutat-

ja, amikor emblematikus lechneri szecessziós stílusban tervez – Killer ház –, és szinte párhu-

zamosan vele egyidőben nagy hatású bécsi Jugendsilben álmodja meg 1909-ben a Csapó utca 

26. szám alatti Bruckner Ernő orvos nevéhez köthető épületét. Európai mintákat követett, 

amikor a homlokzati főhangsúlyokban kariatidákat helyezett el, amelyek a Csapó utca 26., 

Bajcsy-Zsilinszky utca 35-37. számú tömbökön is jól tetten érhetők, vagy stilizált fejezetű 

pilaszterekkel osztotta fel a homlokzatot. Szinte mindig meghatározó erejű szervező elem a 

sokszög három oldalával záródó középrizalit, sisakkal vagy díszes ráccsal hangsúlyozott te-

rasszal végződően, homlokzatszervezése pedig mindig tiszta, a saroképülteinél hangsúlyos 

elemekkel, toronysisakkal is díszítve. A szaggatott vonalú, ívezetes oromzatot azonban van, 

hogy főhangsúllyal, vagy csak jelzésszerűen jelenítette meg. 6 

Pavlovits debreceni épüleit hol egyedül, hol közös vállalkozásban Szilágyi József épí-

tésszel tervezte „Pavlovits és Szilágyi építőművész és építőmesterek” cégbélyegző alatt. Mint 

üzletemberek pályázatokon nyerték el a munkát, fő-, vagy társvállalkozóként. Pavlovits Ká-

roly debreceni épülteinek zöme az I. világháborúig megvalósult, eddig 9 helyi épületéről tu-

dunk, ennél azonban nyilván több lehetett, de az általunk ismert szakirodalom jelenleg még 

ennyit sem tart számon. Utolsó általunk ismert cívisvároshoz kötődő munkája egyébként 

1923-ból származtatható, amely a Kossuth utca 22-24. számú telken mind a mai napig áll. 

 

A számba vett debreceni épületek: 

 

1. Dr. Budaházy Bruckner Ernő háza Csapó utca 26.    1909. 

2. Killer Ede háza   Piac u. 68.     1909. 

3. Dr. Széll Kálmán háza  Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 35-37.  1910. 

4. Wiener Adolf háza   Piac utca 85. – Vásáry István utca 2.  1910. 

5. Wolf János ház   Péterfia utca 46. – Thaly Kálmán utca 1. 1910. 

6. Dr. Tihanyi József háza  Miklós utca 23.    1911. 

7. Ungár Jenő háza Piac utca 85/B. – Vásáry István utca 4. 1912. 

8. Gambrinus ház Piac utca 26-28. 1912-1913. 

9. Balogh István háza   Kossuth utca 22-24.    1923. 

                                                           
 6  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Bruckner, Killer és Széll házakra 

vonatkozó anyagai 
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 2. Bruchner Ernő háza – Debrecen, Csapó utca 26. szám 

 

Pavlovits Károy első debreceni alkotásai között tartjuk számon a Nagy Csapó utca 26. számú 

telekre 1909-ben tervezett épületet. A 20. számú portán 1905-ben már állt az akkor még egy-

emeletes, Tóth István által tervezett Zenede, a szomszédos 24. szám alatt az 1850-ben épült 

hat szobás földszintes házat azonban csak 1921-ben alakították át szintén egy emeletesre, il-

letve a 28. számú ingatlan ekkoriban földszintes volt még a kivitelezés idejében. Az egyeme-

letes, jugend stílusú épület tehát kiemelkedett környezetéből. 7 

 

 

1. kép   A Bruchner ház napjainkban 8 

                                                           
 7  A monarchia szecessziós építészetével kapcsolatban lásd bővebben: MORAVÁNSZKY ÁKOS 1988. 

 8  A szerző saját felvétele 
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A mai Csapó utca 26. számú porta 1642-óta biztosan házastelek, első közölt tulajdono-

sa Szathmári Jánosné Szappanos Anna volt. Kalmárok, szolgabírók, iparosok tulajdonolták az 

idők során. 9 Gebauer Károly tulajdonos 1887-ben építkezést kezdett a területen, majd tőle 

1909 júniusában Dr. Budaházy Bruchner Ernő orvos, egészségügyi főtanácsos vette meg az 

ingatlant 50.000 koronáért, amelyre egyemeletes házat terveztetett. A Pavlovits és Szilágyi 

Építőművész és Építőmester cég a Városi Tanácshoz 1909. július 12-én módosított építési 

engedélyért folyamodott, amit 1909. december 2-án ki is adtak számukra. 10 

 

 

2-3. kép   A Bruchner ház földszintjének és emeletének 1909-re keltezhető tervrajzai 11 

                                                           
 9  ZOLTAI LAJOS Déri Múzeum Történeti Tárában őrzött kéziratos anyagának kutatott telekre vonatkozó adatai 
10  MNL. HBML. IV. B. 10405/b. – 9525/1909., 9643/1909., illetve MNL. HBML. IV. B. 1909–14707/1909. 
11  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Bruckner házra vonatkozó anyaga 
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A 17,04 m utcafrontú emeletes épület utcai szárnya a földszinten harántrendszerbe 

szerkesztett üzletek sorával komponált, köztük boltozatos kapubehajtó található. A nyugati, 

többitől nagyobb méretű szélső üzlet homlokzati síkja rizalitszerűen kilép az utcafronti épü-

letsíkból. A lakórészek az udvari szárnyból nyíltak, önálló lépcsőházzal.  

 

 

4. kép   A Bruchner ház udvari szárnya és metszete 12 

 

 

Az utcai emeleti traktusban az építtető fogadó szalonja, orvosi rendelője, valamint az 

utcai balkonra nyíló ebédlője terül el, amelyből átjárás nyílik az udvari szárny emeletén lévő 

belső oldalfolyosós lakásba. Az erkélyre nyíló étkező a sokszög három oldalával alakított 

üvegfallal zárul. A utcafront a bécsi jugendstil elegáns bemutatása. 13 Különleges, hogy az 

építész nem az általánosan jellemző tükörszimmetrikus centrális homlokzatként szervezte 

meg azt, hanem egy toronyszerű rendkívül hangsúlyos szélső rizalithoz rendelt egy közép-

tengelyre szerkesztett szimmetrikus homlokzatrészt. A két eltérő tömegformálás a szecesszív 

díszítések konzekvens végigvitelével mégis egymást erősítő városi palota homlokzatban 

egyesül. 

 

                                                           
12  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Bruckner házra vonatkozó anyaga 
13  Lásd: DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Bruckner ház földszinti-, eme-

leti- és homlokzati tervrajza 
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A masszív, toronyszerű szélső rizalit eredetileg kváderezett földszintjét nagyméretű 

szecessziós üvegportál töltötte ki a Luxfer Prisma Gyár Kft. előállításában, felette áttört 

mellvédű balkonnal. Az emeleti étkező erkélyére kilépő, a sokszög három oldalával záródó 

üvegfalát a töréspontjaiba állított kariatidák díszítik, az általuk hordott tetőzetrésszel 

együtt. 14 A rizalit tengelyére szerkesztett elemek sorát a kariatidák fölött nagyméretű sze-

cesszív fonatokkal és íves párkánnyal hangsúlyozott ovális ökörszem ablak, majd koronázó 

sisak formájú díszes palatető zárja buzogánydísszel. 

 

 

5. kép   A Bruchner ház 1909-re keltezhető homlokzati tervrajza 15 

                                                           
14  Megjegyzés: Pavlovits Károly kariatidákat alkalmazott a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 35-37. számú ház 

kapubejáratánál is 
15  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Bruckner házra vonatkozó anyaga 
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A szélső önállóan is egységes karakterű rizalithoz egy három nyílástengelyes emele-

tes, tükörszimmetrikus homlokzatrész kapcsolódik, erőteljes osztó- és főpárkánnyal, amely-

nek szimmetriatengelyében a földszinti kapubejárat található, felső szintjén gazdagon díszí-

tett fonatokkal és ökörszemekkel övezett ablakokkal, amik tengelyre szervezve a főpárkány 

fölött is megjelennek. A földszinti üzletbejáratok kialakítása egyezik a szomszédos rizalit 

üvegportáljainak formavilágával. A nagyméretű emeleti ablakokat mértani formákból és tojás 

lécekből összerakott keretezések díszítik. A homlokzat számos eredeti díszítése hiányos, de 

az összhatás így is egy nagyértékű, helyi védelemre méltó épületet mutat be. 

 

 

6. kép   A Bruchner ház kapuáthajtója napjainkban 16 

                                                           
 16  A szerző saját felvétele 
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7-9. kép   A Bruchner ház homlokzatának részleteképei I. 17 

                                                           
 17  A szerző saját felvételei 
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10-12. kép   A Bruchner ház homlokzatának részleteképei II. 18 

                                                           
 18  A szerző saját felvételei 
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 3. A Killer ház – Debrecen, Piac utca 68. szám 

 

 

13. kép   A Killer ház napjainkban 19 

 

 

A korábban Várad utcának nevezett, jelenleg Piac utcán fekvő 68. számú ingatlan 1668 óta 

bizonyosan házastelek, tulajdonosait Zoltai Lajos helyrajztörténeti írásából ismerjük. 20 Itt 

lakott 1761-1799. között egészen haláláig a XVIII. századi Debrecen szellemi életének egyik 

kitűnősége, Weszprémy Csanádi István, az orvostudományok doktora, a város tiszti főorvosa, 

                                                           
 19  A szerző saját felvétele 
20  ZOLTAI LAJOS Déri Múzeum Történeti Tárában őrzött kéziratos anyagának kutatott telekre vonatkozó adatai 
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a Kollégium professzora. 21 Tudományos könyveit latinul és magyarul írta. Legnevezetesebb 

közülük a „Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza” című munkája. Debrecen 

1872-es kataszteri térképén a 664 négyszögöl nagyságú telken nagyméretű földszintes polgár-

ház látható, amely a hagyományos cívis porták elrendezését mutatja, tulajdonosa Miklósy 

Mózes birtokos, majd 1905-től Rosenfeld Salamon földbérlő volt. Killer Ede e helyen 1889. 

október 30-án nyitotta meg bútorkészítő műhelyét, amelyet fokozatosan gyár jellegűvé fej-

lesztett, elsősorban a századforduló után. A cég – apa és később fia –, minőségi és egyedi ké-

szítményeivel a szakma rangos képviselőjének számított. 22 Idősebb Killer Edéről tudjuk, 

hogy iparigazolványát 1886-ban szerezte meg, eredetileg kárpitos és díszítő-, majd a későbbi-

ekben asztalosiparra is. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara az Ezredéves kiállítás szer-

vezésnél a debreceni bútoripar bemutatását a Bútoripari Csarnokban pedig éppen Killer Edére 

bízta. A cég saját emblémás 1900. évi levelezőlapján már a „császári és királyi udvari szállí-

tó” elnevezést használta, az 1907. április 7-i debreceni iparművészeti kiállításon pedig a Tát-

rai Lajos tervei alapján megvalósított úri dolgozószoba bútoraival arattak nagy sikert. 

 

 

14. kép   A Killer ház a XX. század elején, egy debreceni képeslapon 23 

                                                           
21  Lásd bővebben: SZELESTEI N. LÁSZLÓ http://mek.oszk.hu/05400/05459/pdf/Weszpremi_elete_Succincta.pdf 

Az oldal utolsó megtekintése: 2020. X. 27. 
22  SZAMOS 1906: 79-86., SZŰCS ERNŐ 1986: 335-347. 
23  MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR – HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS FOTÓTÁR 

http://mek.oszk.hu/05400/05459/pdf/Weszpremi_elete_Succincta.pdf
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Killer Ede 1909. május 28-án építési kérelemmel fordult a Városi Tanácshoz. A Piac 

utca 68. számú telken álló földszintes lakóház elbontása után ugyanis a Pavlovits és Szilágyi 

műépítész és építőmesterek cég tervezése illetve kivitelezése alapján egy kétemeletes bérházat 

szándékozott építeni. Megjegyezte, hogy vasbeton födémeket és szerkezeteket alkalmaznának 

és becsatolta a kész számításokat és rajzokat is. Egy nappal később május 29-én azonban is-

mét kérelemmel fordult a Városi Tanácshoz, mivel a Piac utca 66. szám felőli telekhatár vo-

nalára, az udvarban szintén Pavlovits és Szilágyi műépítészekkel egy emeletes műhelyt és 

raktárt szándékozott elhelyezni. 24 A kivitelezési engedélyt Borsos József aláírásával 1909. 

július 19-én kapták meg, és mivel az előírt építési vonal a telekből 11,34 négyszögöl területet 

vett el, 200 Korona kárpótlást határoztak meg négyszögölenként, azonban a család fellebbe-

zéssel élt, mivel a telket korábban 600 Korona négyszögölenkénti áron vették.  

 

 

15. kép   A Killer ház földszintjének 1909-re keltezhető tervrajza 25 

 

 

Az alápincézett, földszint + kétemeletes ház a telekre U alakú kontúrral szerveződik, az 

utcai és az udvar végi kéttraktusos magas tetős épület közé pedig keskenyebb, hosszan elnyúló, 

félnyeregtetős szárny került, csatlakozásuknál egy-egy lépcsőházzal. A 16,6 méter utcafronti 

szélességű tömb déli végénél nagyméretű kocsibehajtó van. A pincében zömmel bútorraktárak, 

a földszint utcai területén és a keskenyebb udvari szárnyban üzlethelyiségek, a lezáró hátsó rész- 

 

                                                           
24  MNL. HBML. IV. B. 20/1909- 3985/1909., 7538/1909., 7580/1909., illetve MNL. HBML. IV. A. 20/1909. 
25  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Killer házra vonatkozó anyaga 
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ben műhelyek voltak. Az első emelet utcai tereiben az igazgatóság helységei, a hátsó traktusban 

két-, míg a második emeleten további négy lakást alakítottak ki. Az udvari szárny megközelíté-

se a lépcsőházakból kiinduló tetőteraszról, illetve függőfolyosóról történt. Az eredeti építési 

engedélyre beadott tervek, beleértve a részletes vasbeton szerkezeti számításokat is, 1909. 

május 28-ra keltezettek, és az utcafront vonatkozásában eltérnek a megvalósult homlokzattól. 

A rajzokon a szimmetria tengelyben megjelenő, a nyolcszög három oldalával záródó felsőbb 

szinteken megjelenő középrizalit – amelynek két oldalán két-két ablakpár látható –, hangsú-

lyos címeres kupolával zár a főpárkány fölött. A terveken a második emeleten azonban sem a 

homlokzaton sem az alaprajzon nincs feltüntetve erkély.  

 

 

16. kép   A Killer ház homlokzatának 1909-re keltezhető tervrajza 26 

                                                           
26  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Killer házra vonatkozó anyaga 
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Az egyes elemeivel szecesszióba forduló, de összességében historizáló utcafronti 

rajz kétségtelenül Pavlovits Károly terve, amelyet aláírásával is ellátott. Mindez azonban 

mégsem azonos a megvalósult lechneri indíttatású érett szecessziós homlokzati kialakítás-

sal. Hipotézisünk az, hogy az alkotó ez időben épülő nyíregyházi Ruzsonyi házának sze-

cessziós formavilága sejlik fel a megvalósult tömbön. Jó példa erre a szimmetriatengelyben 

elhelyezett törtvonalú zárt erkély, az ívezetes indadíszes főpárkány és oromzat, a pontszerű 

díszítősorok, a szív alakú függesztékek és a párkány alatt végig futó hullámvonal. Bármi 

legyen is a változtatás oka, Debrecen egyik legszebb magyaros szecessziós épülete valósult 

meg ezidőtájt. 27 

A nagyvonalúan szerkesztett földszint fölött két emeletet átfogó törtvonalú kiugró zárt 

erkély hangsúlyozza a szimmetriatengelyt, szinte keleties hatású ívezetes tagolt tetőlezárásá-

val. Két oldalán szintenként egy-egy nagyméretű nyílászáróval, ahol a második emelti ablak-

mező hármas osztású pillérekkel tagolt formában jelenik meg, teret engedve így az ívezetes 

szecessziós kovácsoltvas díszítésű mellvéddel záródó erkélynek is.  

A homlokzatot összefogó és lezáró szintén ívezetes, indás főpárkány a kiemeléseket 

hangsúlyozza és a zárterkély fölött díszes oromzatot képez. Az ablakok míves keretezése, a 

főpárkányt és az oromzatot ékesítő virágminták, a copfos nőportrék, a homlokzaton végigfutó 

babdíszes szalagok, mind a lechneri iskola finom megjelenítései. 

A kapualjában azonban ugyancsak láthatók szecesszív díszítések. Két oldalán két-két 

stukkózott hármas osztású keretezés van, amelyek mintegy ablakként jelennek meg. Egyikében 

népies életképet ábrázoló reliefet helyeztek el, amit Tóth András szobrász készített. 28 Az új 

épületben 1910. szeptember 10-én nagyszabású bútorkiállítás nyílt, és a korabeli sajtó a „Bútor-

ipar művészete – Killer Ede kiállítása” címen részletesen be is számolt az eseményről. 29 A 

cégalapító idősebb Killer Ede 1914-ben halt meg, az üzemet pedig fia, ifjabb Killer Ede ve-

zette tovább. A „Debrecen Szabad Királyi Város és Vidéke Ipari és Kereskedelmi Díszalbu-

ma” 1928-as kiadásában Killer Edét, mint az asztalos szakma vezető egyéniségei közé tartozó 

bútorgyárost mutatták be. 30 

                                                           
27  VERESS DÁNIEL 2016: 212-213. 
28  SZ. KÜRTI KATALIN 1977: 33-36. 
29  KÖZÉRDEK 1910: 3-4. 
30  KEMÉNY LÁSZLÓ 1928: 54. Megjegyzés: Az épület háború utáni történetét lásd bővebben: DMJV. PH. FŐ-

ÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Killer házra vonatkozó anyaga, illetve VRANYECZ 

TÜNDE 2003: 19-22., továbbá GELLÉR FERENC 2019: 4-5., http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/ma 

gazine/74/index.html#p=4 Az oldal utolsó megtekintése: 2020. X. 26. 

http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/magazine/74/index.html#p=4
http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/magazine/74/index.html#p=4
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17. kép   A Killer ház kapualjában látható Tóth András által készített relief napjainkban 31 

                                                           
 31  A szerző saját felvétele 
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 4. Széll Kálmán bérpalotája – Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 35-37. szám 

 

 

18. kép   Széll Kálmán bérpalotája az 1970-1980-as években 32 

 

 

Az 1670-ben megnyitott Nagy Új utcát, – amit az 1811-es nagy várostűz megkímélt –, a XX. 

századtól József királyi hercegről nevezték el, napjainkban pedig Bajcsy-Zsilinszky Endre 

utcának hívnak. 33 Karakterét a Piac utca betorkolásánál a Steindl Imre által tervezett Arany Bika 

                                                           
32  VADÁSZ GYÖRGY felvétele 
33  BALOGH LÁSZÓ 2007: 38., 181-182., 286. 
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Szálló emeletes épülete határozta meg egykoron, egészen az 1910-es évek elejéig, amely után 

zömmel földszintes cívisházak zártsorú utcaképe tárulkozott fel. A Pásti utcai betorkolás után 

1910-ben, távol a főutcától egy nagyméretű, kétemeletes bérpalota valósult meg, új építészeti 

minőséget és stílust képviselve a régi porták között, a 35. és 37. számú összevont telkeken, 

Dr. Széll Kálmán orvos házaként. 34 A tulaj 1907-ben Debrecenben a Piac utca 42. szám alatt 

irodát nyitó nyíregyházi Pavlovits Károly műépítészt bízta meg, aki cégtársával Szilágyi Já-

nos építőmesterrel együtt elvállalta a tervezést és a kivitelezést. Pavlovits Károly nem melles-

leg közel azonos időben a századforduló utáni Debrecen emblematikus szecessziós épületeit 

vetette papírra, lásd például a Piac utca 26-28., Piac utca 68., illetve Péterfia utca 46. számú 

házakat. A korábbi tömbök azonban jobbára a centrumban helyezkedtek el, míg a szűk és 

mezővárosi karakterű József királyi herceg utcának a központtól távol eső részén felépülő 

emeletes bérház az egyenlőtlen és szabályozást igénylő városfejlődés példája. 

 

 

19. kép   A Széll Kálmán féle bérpalota földszintjének 1910-re keltezhető tervrajza 35 

                                                           
34  VERESS DÁNIEL 2016: 208-223. 
35  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Széll Kálmán féle bérpalotára vonat-

kozó anyaga 
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Az összevont 35-37. számú telek utcafrontján kétemeletesre, udvari oldalán egyemele-

tesre tervezett anyaga 1910. február 4-i dátumozással készült el. Az építtető Dr. Széll Kálmán 

1910. február 28-án folyamodott a Városi Tanácshoz építési engedélyért, ezen felül azonban 

megkérte a szabályozási vonal kitűzését is. A helyszíni bejárás és a tárgyalás 1910. április 9-

én meg is történt, a jegyzőkönyv pedig rögzítette, hogy a tömb téglafalazattal fog elkészülni, a 

pince dongaboltozatú lesz, az emeleteken vasbeton gerendás födémeket helyeznek el, a tetőzet 

ugyanakkor azbesztpalafedést kap. 36 

 

 

20. kép   A Széll Kálmán féle bérház kapuzata napjainkban 37 

                                                           
36  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Széll Kálmán bérpalotájára vonatko-

zó anyaga, továbbá MNL. HBML. IV. B. 1403/a. 1910-21., 3306., 3310., MNL. HBML. IV. B. 1405/b. 1910. 

214. d., illetve MNL. HBML. IV. A. 20. – IV. 35. 
37  A szerző saját felvétele 
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A 31,5 méter széles utcai frontú alápincézett, földszint + 2 emeletes, magastetős U 

alakú kéttraktusos bérpalota az egyemeletes, szintén magastetős udvari épülettől karaktere-

sen elkülönül, semmilyen szerves kapcsolat nem létesült a két rész között. A kétemeletes 

utcai szárny tengelyszimmetrikus alaprajzi elrendezésű, és a meghatározó kapuáthajtó annak 

főtengelyében helyezkedik el, mellette pedig az udvar felöli főlépcsőház található. A kapu-

áthajtó két oldalán egy-egy járdaszintig megnyitott portálú üzlet helyezkedett el, mellettük a 

magasföldszinten elegáns lakások voltak. Az emeleti szintek a lépcsőházból induló függőfo-

lyosóról közelíthetők meg, egy-egy nagyméretű elegáns, a társasági életnek is helyt adó 

lakással. Az épületvégek ívezetes, négy tengelyosztású sarokrizalitként jelennek meg, míg a 

főtengelyre szimmetrikusan, konzolosan kiültetett zárt erkélyek között nagyméretű loggiák 

adják meg a ház fő karakterét.  

 A helyi műemléki védettségű bérpalota külön attrakciója a bécsi szecesszió hatását 

felvonultató déli főhomlokzat. 38 A magasföldszintes, kétemeletes épület tükörszimmetrikus 

kialakítású, a gondosan szerkesztett homlokzat főtengelyében ugyanakkor a míves kapuáthaj- 

 

 

21. kép   A Széll Kálmán féle bérház napjainkban 39 

                                                           
38  VERESS DÁNIEL 2017: 58-71. 
39  A szerző saját felvétele 
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tó, és a felette lévő „dobozszerűen” keretbe foglalt konzolosan kiugró, kétszintes zárt erké-

lyek által közrefogott loggiák együttese áll. Az öt főegységre osztott front ezen leghangsúlyo-

sabb középrészének hatásos keretbefoglalását adja a sarokrizalitok függőleges karakterű, íveze-

tes, négy ablaktengelyes, féloszlopokkal tagolt kialakítása. A sarokrizalitok ívezetes részeit 

kváderezett armírozás foglalja keretbe. Az ablakok alatti parapetsávban hol bélletes vakolattük-

rök, hol finoman cizellált ovális geometriai minták jelennek meg. A nyílászárókat osztó félosz-

lopok főpárkány alatti fejezetei viszont a stílus sajátos felfogású útkeresését mutatják. 

 A legfőbb hangsúlyt a három nyílástengelyes középrész hordozza, különösen attraktív 

a szimmetriatengelyben elhelyezkedő főkapu szobrászati elemekkel díszített kialakítása. Két 

oldalát dór kannelurázott lizénafejezeteken amphipoliszi kariatidák babérfonatokkal foglalják 

keretbe, a fűzérek által tartott medálionokban az eredeti terven „salve” azaz „Isten hozott” 

felirat olvasható, amely napjainkban már nincs meg. A hátrahúzott bejárat belső oldalain ugyan- 

 

 

22. kép   A ház kariatída díszítéssel ellátott kapuzata 40 

                                                           
40  A szerző saját felvétele 
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csak medálionokban kontyos női portrék jelennek meg, amely ábrázolás a zárt erkélyek 

melletti második emeleti parapetek alatt is megismétlődik felettük virágfűzérrel. A bejárat 

fölötti konzolosan kiülő zárt erkélyek és az általuk közrefogott loggiák finoman keretezett 

hármas tagolású ablakainak mellvédjén cizellált nyújtott levélalakzatok, míg a loggák mel l-

védjén szecesszív mintázatú kovácsoltvas rácsozat látható. A részletképzés a loggák födém-

jeinek alsó síkjára is kiterjed, négyzetes geometriai alakzatok osztják mezőkre a felülete t. A 

gazdag szobrászati kialakítás Sz. Kürti Katalin leírása szerint valószínűleg Somogyi Sándor 

szobrász munkáját dicsérik, aki 1907-1916. között Debrecenben dolgozott, korai művei – 

Debreceni síremlék, Első Takarékpénztár épületének szobrai, és kisplasztikái –, pedig az 

érett szecesszió remekei. 41 

 A Grünberger testvérek később 1934-ben a homlokzat felújítására és modernizálására 

kértek és kaptak engedélyt. A felelős építőmester ekkor Asztalos András volt. A csatolt ut-

cfrontra vonatkozó terven a kapubejáratot kivéve a szecessziós elemek hiányoznak. A jelen  

 

 

23. kép   A ház mívesen kidolgozott loggiái 42 

                                                           
41  SZ. KÜRTI KATALIN 1977: 33-36., 83. 
42  A szerző saját felvétele 
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állapotot nézve a purifikálási elhatározás valószínűleg nem, vagy csak részben valósult 

meg.Tény, hogy az eredeti terv az ablakok parapetjeiben lényegesen több figurális szobrászati 

elemet mutat, mint a mostani homlokzat. Egyelőre azonban nem áll rendelkezésre olyan, az 

1930-as évek előtti időkre keltezhető fotó vagy képeslap, ami a valóságot ellenőrizhetővé ten-

né, vagyis azt, hogy történt- e egyáltalán leegyszerűsítés a homlokzat felújítása során. 

 

 

 5. A Wiener ház – Debrecen, Piac utca 85. szám  

 

Az 1910-ben tervezett szecessziós saroképület ma már csak részben van meg eredeti formájá-

ban, az 1944. június 2-i bombatámadásban ugyanis a Piac utcai oldala megsemmisült, az akkor 

Rákosi Jenő nevű utcai oldal viszont részben megmaradt. 43 A lebombázott oldalra a megmaradt 

részhez az 1950-es években háromemeletes szocreál irodaépületet létesítettek. Az egykori ház-

ról és környezetéről mégis fontos beszámolni, mivel Pavlovits Károly jelentős nagyléptékű al-

kotása volt, és léte összefügg az általa kezdeményezett új utca megnyitásával is. 

A korábban Várad, majd Ferenc József, napjainkban Piac utca 85. számú terület 1636-

óta bizonyosan házzal rendelkező porta, cívis lakói mellett többek között szenátor – Andrej 

Kovács Ádám 1756. –, patikárius – Eördög István 1799. –, és postamester – Botlik Mihály 

1817. – egyaránt tulajdonolta. 44 Az 1898-as várostérképen a Miklós és Barna utca közötti 

teleksort közterületnyitás még nem szakította meg. 45 A szomszédos 83. számú ingatlan tulaj-

donosa 1910-ben Lovászi János banktisztviselő vot. Később a város Pavlovits Károly építész 

indíttatására a 83. és 85. számú ingatlanok között, az azokból megvásárolt részeken új közte-

rületet nyitott a Vörösmarty utca felé, amely előbb Király, utóbb pedig a Rákosi Jenő nevet 

kapta, napjainkban pedig Vásárhelyi István utcának hívják. Ezek után a megmaradt portákat 

kisebb részekre osztották, majd kettő-, négyemeletes ömbökett építettek rájuk. Igy alakult ki a 

85. számú területből kiszakítva Ungár Jenő bankigazgató és Sajó István építész bérházának 

helye is. Előbbi bérpalotáját a Wiener ház mellett az új nyitású utcában pedig szintén Pavlo-

vits Károly tervezte. 

                                                           
43  SZENDINÉ DR. ORVOS ERZSÉBET 2014. http://hbml.archivportal.hu/id-1508-debrecen_elso_bombazasa_1944_ 

junius_2.html Az oldal utolsó megtekintése: 2020. X. 29. 
44  ZOLTAI LAJOS Déri Múzeum Történeti Tárában őrzött kéziratos anyagának kutatott telekre vonatkozó adatai 
45  ACZÉL GÉZA – HATY KÁLMÁN 1898. Debrecen Szabad Királyi város térképe. DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR 

http://hbml.archivportal.hu/id-1508-debrecen_elso_bombazasa_1944_junius_2.html
http://hbml.archivportal.hu/id-1508-debrecen_elso_bombazasa_1944_junius_2.html
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24. kép   A Wiener ház a XX. század elején 46 

 

 

Az eredetileg 782 négyszögöl, – a közterület kialakítása után 152 négyszögölre zsugo-

rodott házastelket Malinovszky Gyuláné Orbán Jolántól Wiener Adolf zsákkereskedő vette 

meg, majd építési engedélyért folyamodott, hogy kétemeletes házát megvalósíthassa. Kérvé-

nyét a Városi Tanács 1910. június 6-án ki is adta. 47 A tömb tervezői Pavlovits és Szilágyi 

építészek voltak a kivitelezést Bisothka István építőmester vállalta el. A tulaj a kétemeletes, 

kétereszes épület mellett kútfúrásra is kapott engedélyt, illetve a műszaki tartalom tekinteté-

ben és a szomszédok miatt egyaránt történtek módosító előírások, valamint további kikötések. 

Az alaprajzi elrendezésre támpontot ad a később, 1946-ban készített tervmódosítás, 

amely egy eredetileg U alakú, belső udvarra és függő folyósóra szervezett épületet mutat, 

emeleti alaprajzában a Rákosi Jenő utca felé kiugró középrizalittal és a leomlott Piac utcai 

szárny kontúrjával. A tömb Piac utcai frontja kitűnően mutatja a sarokházként megjelenő két-

emeletes, mandzard tetős ingatlan kvalitásait, szecessziós részletképzéseit. A háromtengelyes  

                                                           
46  Megjegyzés: A képeslap NAGY ATTILA magánarchívumából származik. E helyen köszönjük meg a gyűjte-

mény ezen részének publikációra bocsájtását 
47  MNL. HBML. IV. A. 20/1910-8510/1910., illetve 6840/1910. 
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25. kép   A Wiener ház 1946-os átalakítására vonatkozó alaprajza 48 

 

 

főhomlokzat szervező eleme a szimmetriatengelyben lévő íves középrizalit, ahol kétszintes, 

szecesszív fejezetű pilaszterek között keskeny franciaablakok nyíltak. A középrizalitot ki-

emelte az ívezetes osztó és főpárkány, valamint a tengelyt hangsúlyozó csipkézett, ívezetes 

oromzati dísz. Az emeleti szinteknél a középrizalit két oldalán egy-egy nagyméretű, teraszra 

nyíló erkélyablak volt, gazdag szecessziós keretezéssel. 

Igen hatásos megoldásként alakították ki a megnyitott új utca felé átforduló íves 

homlokzati sarokrizalitot, ahol a kétszintes, szecesszív fejezetű és díszítésű pilaszeterek 

közötti keskeny ablakok nagyméretű parapetjein életképeket ábrázoló kosztümös, alakos 

plasztikák jelentek meg, amelyek visszaidézték a nyíregyházi Széchényi utca 20., és a deb-

receni Bajcsy-Zsilinszky Enre utca 35-37. szám alatti egykori, mára már csak fotókon, vagy 

terveken látható díszeit. A lebombázott Piac utcai főbb részek helyére 1950-ben a Debreceni 

Tervező Vállalat háromemeletes irodát álmodott meg, a megmaradt kétemeletes Rákosi Je-

nő utcai tömbbel összeépítve.  

                                                           
48  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Wiener Adolf bérpalotájára vonat-

kozó anyaga. SIPOS LÁSZLÓ 1946. 
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A mostani „premodern” a szocreál egyes díszítőelemeit is hordozó Rendőrségi épület-

ben viszont már nem idézték meg az egykori míves homlokzatot és annak ívezetesen átforduló 

sarokrizalitját sem. 

 

 

26. kép   Az átalakított Wiener ház 1971-esb emeleti alaprajza 49 

 

 

6. Wolff János tábornok háza – Debrecen, Péterfia utca 46. szám 

 

Az egykori debreceni főutca folytatásában, amit korábban Péterfia Jakab-, napjainkban pe-

dig már egyszerűsödve Péterfia utcának neveznek, a XX. század első évtizedének végére, a 

becsatlakozó Thaly Kálmán utca – 1657-től egészen 1907-ig csak Kasza köznek hívták –, 

saroktelkeire két emblematikus épület került. 50 A Péterfia utca 44-42., Thaly Kálmán utca 2. 

számnál a város neves építésze és tisztségviselője Stégmüller Árpád tervezte meg és építette 

fel egyemeletes saroktornyos, szecessziós elemeket is magán viselő bérpalotáját, amely ma  

 

                                                           
49  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Wiener Adolf bérpalotájára vonat-

kozó anyaga 
50  BALOGH LÁSZÓ 2007: 198., 253., 284., 317-318., 398. 
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helyi védettsége ellenére méltatlanul elhanyagolt, purifikált arculattal jelenik meg. 51 Az ut-

casarok másik oldalán, a Péterfia utca 46., Thaly Kálmán utca 1. szám alatt pedig a 39-es 

debrecni gyalogezred tábornoka – az építés idejekor még őrnagy –, Hegyközszentimrei 

Wolff János (1862-1925.) építette fel bérpalotáját. 52 

 

 

27. kép   Wolff János bérpalotája a XX. század elején 53 

 

 

A Péterfia utcára merőleges, téglány alakú saroktelek a XVI. századtól kezdve do-

kumentált ingatlan, az utca beépítési rendszeréhez igazodóan északi oldalán hosszanti cívis-

házas elrendezésű volt. A kéziratos levéltári tervek az 1760-as évek körüli-, de még az 1872. 

évi várostérkép is a Kasza közben a porta mögött két szárazmalmot mutat. Az 1872-es atla-

szon egyébiránt a házastelket Tolnai István birtokaként tüntették fel. 

 

                                                           
51  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Wolff János bérpalotájára vonatkozó 

anyaga 
52  http://bocskaikonyvtar.hu/hadtortenet/neves-katonaviselt-debreceniek Az oldal utolsó megtekintése: 2020. 

X. 29. 
53  MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR – HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS FOTÓTÁR 

http://bocskaikonyvtar.hu/hadtortenet/neves-katonaviselt-debreceniek
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28. kép   A Wolff János féle bérház földszinti alaprajza 1979-ből 54 

 

 

Wolff János 1910-től volt a tulajdonosa, 1910. augusztus 15-én pedig építési engedé-

lyért folyamodott a Városi Tanácshoz, hogy a Pavlovits és Szilágyi műépítészek tervezte 

kétemeletes bérházát megvalósíthassa. Ezen felül kérvényezte, hogy régi épületét lebonthas-

sa, és hogy a hátsó telken lévő földszintes keresztépületét istállóvá alakíthassa át. Tekintettel 

arra, hogy a szabályozási vonal a Péterfia utca felől elvett a területből, négyszögölenként 

180 koronát is kértek a várostól. Az építési engedélyt a város sürgősséggel augusztus 25-én 

kiadta, az erkélyek falsíktól való kiugrását azonban 1,50 méterben engedélyezte 1,80 méter 

helyett. A Thaly Kálmán utca felöli 2,80 méter széles kapubejáró megnyitása esetén hozzá-

járultak továbbá a Péterfia utca felöli bejárat 1,60 méter szélességéhez is. Az utcai szabályo-

zási vonal kijelölése miatt 2,16 négyszögöl került a közterülethez, a váltságdíj 140 koroná-

val számolva azonban csak 302,40 koronára rúgott. Annyi még bizonyos, hogy a 48. szám 

felőli telekszomszéd báró Wangenheim Gyula, a Thaly Kálmán utca 3. szám felől pedig 

Havasi Kálmán volt ekkoriban. 55 

A pince- földszint + kétemeletes, téglafalazatú vasbetonfödémes épület 19,17 méter 

Péterfia utcai szélességgel és 35,37 méter hosszal, eltolt síkú mandzard magastetővel léte-

sült. A rendkívül tömör szerkesztésű U alaprajzú tömb zártsorúan csatlakozik a Péterfia 48.  

                                                           
54  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Wolff János bérpalotájára vonatkozó 

anyaga 
55  MNL. HBML. IV. B. 1405/b. – 1910., illetve MNL. HBML. IV. A. 20/1910. 214. d. – 1300. 
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29. kép   A Wolff bérpalotától balra Stégmüller Árpád háza, jobbra Wangenheim báró épülete látható 56 

 

 

számú házhoz, ahol kapubejárójából háromkarú főlépcsőház nyílik, a másik pedig az udvari 

szárnyból indul, és annak helyiségeit szolgálja ki. A két oldalsó traktus között szűk belső ud-

var található, az udvarra nyíló helyiségek a függőfolyosókról közelíthetők meg. 57 A finom ta-

goltságú utcai front földszintje zárt, a hangsúlyos főpárkány fölött pedig gazdag osztású fel-

nyitott homlokzatok jelennek meg az első és második emeleten. Az épület főhangsúlyát a fél-

köríves toronyszerű sisakban végződő sarokrizalit adja, amelyhez mindkét utcai oldalához 

hármas tagoltságú, három nyílástengelyes középrizalitok csatlakoznak megemelt madzárdte-

tőkkel.  A félköríves sarokrizalit zárt földszintje fölött stilizált dór és ion oszlopokkal illetve 

pillérrel alakított teraszok vannak, a hangsúlyos főpárkány fölött osztott, kúpos fémsisakkal.  

A Péterfia utcai fronton a sarokrész ívelt, oszlopos rendszeréhez önálló egységként 

csatlakozik a két kiskiülésű rizalit között megjelenő három nyílástengelyes homlokzat, fö-

löttük szintén kiemelt mandzárd tetővel. Az oldalrizalitok hármas osztású nagyméretű abla- 

                                                           
56  A szerző saját felvétele 
57  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Wolff János bérpalotájára vonatkozó 

anyaga 
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30. kép   A Wolff ház Péterfia utca felőli főhomlokzata 58 

 

 

kait az első emeleten téglány-, a második emeleten pedig szegmens záródással látták el, és 

azokat tagozatos keretezés fogja össze. A nyílászárók közötti falmezőben medalionszerűen 

keretezett növényi díszítések láthatók. A főegység hangsúlyát a rizalitok által közrefogott, a 

szimmetriatengelyben lévő hangsúlyos hármas osztású oszlop-gerendás kapuzatszerű er-

kélykijárat adja, előtte az első emeleten díszes kovácsoltvas erkélymellvéd helyezkedik el, 

míg a második emeleten ugyanez az elrendezés már szegmenszáródású hármas nyílás kiala-

kításokkal valósult meg. 

A Thaly Kálmán utca felőli fronton a zártabb földszint felett a középrizalit emeleti 

szintjén konzolosan kiugró hármas nyílástagolású zárt erkély adja meg a főhangsúlyt, amely 

felett kiemelt, koronázó mandzárd tető áll. A középrizalit zárt erkélyes emeleti falmezőit 

ívezetes, kannelurázott dór pilaszterek osztják három falmezőre, köztük a Péterfia utcai felü-

let középrizalitjának megfelelő összefogott nyíláskeretezésekkel, az első emeleten kialakí-

tott attraktív oszlop-gerendás keretezésű loggiával és díszes kovácsoltvas mellvéddel.  

                                                           
58  A szerző saját felvétele 
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A homlokzat klasszicizáló és szecessziós ornamens díszítésekből építkezik. A hábo-

rús helyreállítások előtti fotókon még láthatók a mandzártető sarokrészeit díszítő bronz bu-

zogányok, a tetőzet ökörszem ablaka, a Péterfia utcai keretezett nyílászárók közötti parapet 

geometrikus tükrös kiképzése, erőteljesebb, gazdagabb tagozatos kialakítása, amelyek vi-

szont már hiányoznak. 59 

 

 

31. kép   A Wolff ház háborús sérülései 60 

                                                           
59  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Wolff János bérpalotájára vonatkozó 

anyaga Megjegyzés: Az épület helyi védelem alá helyezéséhez homlokzati értékkataszter készült. Lásd bőveb-

ben: HORVÁTH PÉTER 2018: 32-33., 45-47., továbbá GAJDOS CSABA 2019: 1-21. A háború utáni változásokról 

pedig a VKM. Magazin számol be részletesebben. Lásd még: GELLÉR FERENC 2019: 4-5. 
60  DÉRI MÚZEUM FOTÓTÁRA DM. F. 009967. 
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 7. Tihanyi József tervezett háza – Debrecen, Miklós utca 23. szám átépítése 

 

A Tihanyi féle épület Pavlovits Károly általunk ismertetett házai közül az egyetlen, amely 

nem valósult meg a cívisvárosban. Beszámolni róla mégis szükséges, mivel egyrészt hozzátar-

tozik az alkotó debreceni munkásságához, másrészt az egyetlen átalakítással és egyemeletes 

szintelrendezéssel készült terve az általunk felkutatott anyagok közül. A megrendelő dr. Tiha-

nyi József orvos 1911 augusztusában kérelemmel fordult a Városi Tanácshoz, hogy a Miklós 

utca 23. szám alatti földszintes házát egyemeletes tömbbé bővíthesse, a beterjesztést azonban 

vizsgálat tárgyává tették, mivel a telek városrendezési kérdéseket érintett. 61 

 

 

32. kép   A tervezett Tihanyi ház metszeti rajza 62 

                                                           
61  MNL. HBML. IV. A. 20/1911. 13576/1911. 
62  MNL. HBML. IV. A. 20/1911 – R. 720/3 – részlet 
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33. kép   A Tihanyi ház földszinti terve 63 

 

 

Az alkotó a földszintes házat belülről részben elbontotta volna és egy, bővített L alakú 

épületet tervezett, teljesen új emelti és tetőtéri kialakítással. Az utcai földszintes homlokzatot 

egészében átalakította az emeleti rész fogadására, amely hangsúlyos, ívezetes rizalittal lépett 

volna ki az utcafront síkja elé. Ez az ívezetes, három nyílástengelyes keleties szerkesztésű, ku- 

                                                           
63  MNL. HBML. IV. A. 20/1911 – R. 720/3 – részlet 
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34. kép   A Tihanyi ház emeleti terve 64 

 

 

polával koronázott rizalit adta volna a nagyméretű keretezett ablakokkal alakított ingatlan 

főhangsúlyát. Ez a fajta kialakítás mint az ívezetes, vagy tört vonalú rizalitok homlokzatfor-

máló karaktereleme nem mellesleg Pavlovits Károly stílusát egész munkássága során végig 

kísérik. Az anyag felülvizsgálata után a hatóság a megálmodott tömb kivitelezését azonban 

véglegesen elutasította, mivel a szabályozási terv szerint a telek teljes területét érintően új 

utcát akart nyitni, amely napjainkban az Iskola utca. Így az ingatlan megvételére, illetve kisa-

játítására egyből meg is tették a szükséges intézkedéseket. 65 

                                                           
64  MNL. HBML. IV. A. 20/1911 – R. 720/3 – részlet 
65  MNL. HBML. IV. A. 20/1911 – 19991/1911. 
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32. kép   A Tihanyi ház homlokzati terve 66 

 

 

8. Ungár Jenő háza – Debrecen, Piac utca 85/B. – Vásáry István utca 4. szám 

 

A Piac utcából kiindulva a Miklós, Barna és Vörösmarty utcák között a 83. és 85. számú telkek-

ből kivásárolt területen 1910-1912. között egy új utat nyitottak, amit előbb Király, majd később 

Rákosi Jenő utcának neveztek, napjainkban azonban Vásáry István utcaként ismert. 67 A meg-

nyitott közterületen új telkeket alakítottak ki, ezen új osztás részeként pedig a 85. számból el-

vonva jött létre a 85/b. számú porta, amely ma a Vásáry István utca 4. számnak feleltethető meg. 68 

                                                           
66  MNL. HBML. IV. A. 20/1911 – R. 720/1. 
67  BALOGH LÁSZÓ 2007: 209., 330., 342., 429. 
68  ZOLTAI LAJOS Déri Múzeum Történeti Tárában őrzött kéziratos anyagának kutatott területre, a Várad utca 79-

87. számra vonatkozó adatai 



GELLÉR FERENC 

– 280 – 

 

 

 

33. kép   Az Ungár ház emeleti tervrajza 69 

 

 

Ungár Jenő bankigazgató e helyen 1911. november 6-án háromemeletes bérpalota épí-

tésére kért engedélyt. 70 A helyszíni szemlén a földterületet viszont kicsinek találták mivel a 

236 m2 szükséges udvar helyett csak 88 m2 maradt, így kérelmét az Építési Bizottmány vé-

leményezésre áthelyezte a Városi Tanácshoz, ahol az Építési bizottság javaslatának elfogadá-

sával kivételesen hozzájárultak a háromemeletes, kétereszes, alápincézett ingatlan kivitelezé-

séhez, amely Pavlovits Károly 1911. november 24-én kelt tervei szerint valósult meg, a hasz-

nálatbavételi engedélyt pedig 1912 októberében adták ki. 71 

Az építész nem mellesleg az általa megálmodott Wiener ház tűzfalához csatlakoztatva 

tervezte meg a 39 méter utacafront szélességű alápincézett háromemeletes magastetős ingat-

lant. A közel tükörszimmetrikus U alaprajzú, szimmetria tengelybe helyezett lépcsőházas, 

kéttraktusos függőfolyosós épület emeltein nagyméretű tekintélyes belmagasságú luxuslaká-

sokat és bérirodákat helyezett el, a földszinten mindezek mellett üzletek voltak. 

                                                           
69  MNL. HBML. IV. A. R. 683/1. 
70  MNL. HBML. IV. A. 20/1911 – 16792/1911. 
71  MNL. HBML. IV. A. 20/1911 – 19995/1911., illetve MNL. HBML. IV. A. 20/1912-20341/1912. 
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34. kép   Az Ungár ház metszeti rajza 72 

 

 

A hét nyílástengelyes, tükörszimmetrikus homlokzat két szélén ívelt kovácsoltvas rá-

csozatú loggiák, mellettük három emeletet átfogó ívelt három nyílástengelyes rizalitok adták 

az épület karakterét, amely mára viszont csak részben mutatja eredeti szépségét, szecessziós 

                                                           
72  MNL. HBML. IV. A. R. 683/2. 
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35. kép   Az Ungár ház 1963. körül 73 

 

 

díszeit ugyanis eltávolították. Az 1963-ban a Debreceni Tervező Vállalat által készített felmé-

rési terv az átalakítás előtt azonban jól mutatja, hogy a tömb szecessziós homlokzatmotívumai 

a mellette lévő egykori Wiener házhoz hasonló díszítőelemekből építkezett, a kiugró rizalito- 

                                                           
73  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Ungár Jenő bérpalotájára vonatkozó 

anyaga 
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36. kép   Az Ungár ház napjainkban 74 

 

 

kat az emeleteket átfogó fejezetes pilaszterek keretezték, sőt a nyílászárók homlokzati elemei 

is azonosak voltak, a földszint ugyanakkor nagyvonalú üvegezett portálként jelent meg. 75 A 

padlástér utólagos beépítése viszont már a háború után valósult meg. 
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75  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Ungár házra vonatkozó anyagai 
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37. kép   Az Ungár ház rizalitja és loggiái 76 
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 9. Gambrinus ház – Debrecen, Piac utca 26-28. szám 

 

A Piac utca 26-28. szám kettős telke a városfejlődés és várostörténet fontos, olykor regé-

nyes színtere. Zoltai Lajos helyrajztörténeti írásai részben kronológiai sorrendben, részben 

várostörténeti leírásában részletesen tudósít az ingatlan tulajdonosairól, kapcsolataikról és 

épületeiről. 77 A porták 1568-tól, illetve 1590-től bizonyosan házzal rendelkeztek, és a város 

jeles személyiségeinek, kalmároknak, szenátoroknak és főbíróknak adott otthont. A Tő-

rösdy, Vigkedvű, Dobozy, Szikszay családok tulajdonolták és többször Debrecen város 

közvagyona is volt. 

 

 

38. kép   Az Ó-Dobozy ház a bontása előtt 1911-ben 78 

 

                                                           
77  ZOLTAI LAJOS Déri Múzeum Történeti Tárában őrzött kéziratos anyagának kutatott területre, a Piac utca, 

Ferenc József út, Keleti sor, és Kossuth utca 26., illetve 28. számra vonatkozó iratai, valamint ZOLTAI LAJOS 
Helyrajztörténet írásának világi jellegű középületekre, úgymint az Ó-, és Új Dobozy házakra kitérő leírásai 
78  ZOLTAI LAJOS 1911. DM. EF. 1212. N. 
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A 26. számú telken állt 1911-es lebontásáig a város legrégibb, akkoriban mintegy 300 

éves épülete, amelynek történetét Zoltai Lajos írta meg. 79 Tulajdonosáról Ó-Dobozy, illetve 

Szikszay háznak is nevezték. A 28. szám lebontásakor mintegy 100 éves házat pedig új-

Dobozy, vagy tábornoki háznak nevezték, mivel katonatisztek elszállásolására is használták. 

A 26. számú emeletes 13 szobás öreg épület 1850-től volt Szikszy József gazadag kereskedő 

tulajdona, akinek örökösei 1908-ban 202.500 arany koronáért adták el azt a városnak. A 28. 

szám alatti tábornoki ház azonban már a Dobozyaktól átvéve 1765-től a település tulajdoná-

ban volt. A telkek mellett Debrecen egyik legjelentősebb épülete és szecessziós bankpalotája, 

a Debreceni Első Takarékpénztár épült fel a Piac utca 22-24. szám alatt, ifj. Rimanóczy Kál-

mán nagyváradi műépítész tervei szerint, amit 1911-ben adtak át. 80 

A szomszédos minta is ösztönözte tehát a porták eladását, amelynek előmunkálatai-

val a közgyűlés a Városi Tanácsot bízta meg, így pályázatot hirdettek az értékesítésre és az 

építésre is, amire három ajánlat érkezett Rimanóczy Kálmán nagyváradi, Sesztina Jenő és 

Tóth István, valamint a Pavlovits és Szilágyi debreceni cég részéről, amelyeket „A Város” 

című hetilap részletesen ismertetett is. 81 

 

 

39. kép   A Piac utca 26-28. számú városi bérpalota II. emeleti alaprajza 82 

                                                           
79  ZOLTAI LAJOS 1913: 146-152. 
80  PAPP JÓZSEF 2012: 8-9., PAPP JÓZSEF (é. n.) 48., 66-68. Lásd még: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-

content/uploads/04_Papp_J_korr_T_PJ_T3_Color.pdf Az oldal utolsó megtekintése: 2020. XI. 12. 
81  A VÁROS 1910. március 19. Megjegyzés: Külön érdekesség, hogy a szomszédos Rimanóczy Kálmán által terve-

zett épület esetében a munkálatokban a most pályázó Tóth István illetve a Pavlovics és Szilágyi cég is részt vett. 
82  MNL. HBML. 653. 5. 

http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/04_Papp_J_korr_T_PJ_T3_Color.pdf
http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/04_Papp_J_korr_T_PJ_T3_Color.pdf
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Az ajánlatokat a Városi Tanács kiadta a Mérnöki Hivatalnak véleményezésre. Az 

eredmény ismert, Debrecen új bérpalotája a Pavlovits és Szilágyi cég tervei alapján valósult 

meg. A koncepcióra nem mellesleg hatással lehetett a közeli Nagyváradon 1908-ban elké-

szült „Fekete Sas” palota, Komor Marcell és Jakab Dezső alkotása, ugyanis az egy oldalt 

nyitott belső udvar köré szervezett hangsúlyos, tornyos sarokelemekkel szervezett tömb és 

egyes szecessziós részletei analógiákat mutatnak  Pavlovits Károly épületével.  83 

A 880 ezer koronás vállalkozási ajánlatban a tevezők egyébként vállalták egy üvegcsar-

nok kivitelezését is, amelynek értelmében az úgynevezett Kardos-féle házon keresztül átjárót 

alakítottak volna ki a Kossuth utcára. A 36,87 méter széles 71,65 méter hosszú telket a Piac utca 

felé nyitott, 10 x 64.47 méteres belső udvar köré szervezett U alaprajzú tömbbel építették be. 84 

 

 

40. kép   A Piac utca 26-28. számú városi bérpalota főhomlokzata 85 

                                                           
83  PÉTER I. ZOLTÁN 2005. 
84  PAPP JÓZSEF 2011: 4. 
85  MNL. HBML. XV. 12. 00035. 1. 
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A bérpalota homlokzati és tömeg kialakítása a Piac utcai, valmint belső udvari nézetekben 

tükör szimmetrikus elrendezést mutat.  A telek teljes területe alápincézett, és látványosság-

számba menő felülvilágított óriási üzlethelyiségekkel is rendelkezik.  

A főutcára néző sarokrészek, valamint a zárt erkélyes ívezetes középrizalitok négy, a 

köztes mezők háromemeletes szintelrendezésűek voltak, amelyeket a háború után négy emele-

tesre építettek át. A belső udvart lezáró hátsó szárny földszintjén pedig átjárót nyitottak a 

tömbbelső és a Kossuth utca felé. A földszint, valamint az első emelet teljes területét elegáns 

üzletek foglalták el, amelynek homlokzati vasportáljait a Solux Prizma gyár készítette, ezek 

sajnos azonban már nincsenek meg. 86 A tömb máig használt nevét az 1923-tól a földszint déli 

szárnyában hosszú időn át működő Gambrinus nevű sörözőről kapta. 87 A többi emeleti szin-

teken loggiás és zárt erkélyes központi fűtéses luxuslakásokat alakítottak ki. 88 A téglavázas, 

alulbordás vasbetonfödémes épület földszintje 5,50 méter, emelti szintjei viszont 3,60 méter 

belmagasságúak voltak.  

 

 

41. kép   A Piac utca 26-28. számú városi bérpalota belső udvari homlokzata 89 

 

                                                           
86  GELLÉR FERENC 1987: 246-247. 
87  Megjegyzés: Gambrinusról lásd bővebben: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pal 

las-nagy-lexikona-2/g-A5BD/gambrinus-A772/ Az oldal utolsó megtekintése: 2020: XI. 12. 
88  MNL. HBML. IV. B. 1405/b. (146. II. 44/1910.) R. 680., R. 682., R. 683/1-2., R. 693/1-8., R. 694., R. 

695/1-2., R. 686./1-8. 
89  MNL. HBML. XV. 12. 00035. 2. 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/g-A5BD/gambrinus-A772/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/g-A5BD/gambrinus-A772/
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42. kép   A Piac utca 26-28. számú városi bérpalota és a Debreceni Első Takarékpénztár épülete 2001-ben 90 

 

 

A tükörszimmetrikjus alaprajzi és homlokzati kialakítás a szecesszió jugend stílusához 

közelítő geometriai megoldásokból építkezik, szikár, tömör, de mégis finom felületi ornamen-

tikával. Különösen bravúros a Piac utcai sarokrészek íves elemekből történő kialakítása, ame- 

                                                           
90  HAPÁK JÓZSEF 2001. GELLÉR FERENC gyűjteményéből 
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43. kép   A Piac utca 26-28. számú városi bérpalota 2001-ben 91 

 

 

lyet a geometriai felületekből összeállított tornyok hangsúlyoznak. 92 A belső udvari homlok-

zatok nagy felületeit íves vonalú zárt erkélyek, beülő loggiák, és ellenpólusú kiálló erkélyek 

teszik még változatosabbá, miközben az osztó és főpárkányok fogazott vonalában illetve az 

ablakok parapetjein virágdíszes motívumok jelennek meg. Később 1912. január 23-tól Pavlo-

vits Károlyt bízták meg az építkezés vezetésével is. A bérpalota ma egyaránt – a szomszédos 

egykori Takarékpénztári Épülettel együtt –, a történelmi Piac utca meghatározó együttese. 

                                                           
91  HAPÁK JÓZSEF 2001. GELLÉR FERENC gyűjteményéből 
92  VERESS DÁNIEL 2016: 208-223. 
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44. kép   A Piac utca 26-28. számú városi bérpalota 2001-ben 93 

 

 

                                                           
93  HAPÁK JÓZSEF 2001. GELLÉR FERENC gyűjteményéből 
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10. Balogh István háza – Debrecen, Kossuth utca 22-24. szám 

 

Pavlovits Károly általunk ismert utolsó debreceni háza, amelyet Balogh István földbirtokos 

épített, Zoltai Lajos leírásában 1919-1920 közötti datálású, a terveken azonban 1923. júniusi, 

a homlokzaton viszont 1924. évi dátum szerepel. 

A város 1913-1914-ben a Kossuth utca 20 és 22. számú portákból az előbb Névtelen, 

majd Újházy Edének keresztelt utcát nyitott, amit a telekvégeket csökkentő újonnan kialakí-

tott Blaha Lujza utcára vezettek ki, ugyanekkor a 22-24. számú területet pedig összevonták. 

Mindkét szóban forgó földdarab 1663-óta bizonyosan házastelek, itt volt tulajdonos több is-

mert kereskedő, köztük Kiss Orbán István és fia is, akiknek textil, majd bőr nagykereskedésük 

volt, mindkét telken 1821-1827. között. 94  Nem mellesleg a Kis Orbán kalmárcsalád építette 

meg több ütemben a mai Kossuth utca 4. szám alatti kereskedőházat is, amely napjainkban a   

 

 

45. kép   Balogh István bérháza napjainkban I. 95 

                                                           
94  ZOLTAI LAJOS Déri Múzeum Történeti Tárában őrzött kéziratos anyagának kutatott területre, az Északi sor, 

Burgundia köz, Kossuth utca 22. - Cegléd utca 26., illetve Kossuth utca 24. - Cegléd utca 27. számra vonatkozó 

iratai 
95  A szerző saját felvétele 
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Városháza Sas utca felöli tömbje. 96 Balogh István a 22-24. számú, utcanyitás után kialakított 

saroktelekre háromemeletes bérház építésére, valamint az ott lévő földszintes ház elbontására 

kért engedélyt. 97 Szembe vele pedig, a 20. szám új saroktelkén valósult meg 1913-1914. kö-

zött a Rendőrségi Palota, Borsos József tervei alapján.  

Az építési engedély részletes kikötéseket tartalmaz a kapuáthajtóra, tetőformára, lég-

aknákra. A 24 x 31 méter kontúrméretű alápincézett háromemeletes saroképület egy nyitott, 

sokszögű udvar köré szervezett kéttraktusos szárnyakból építkezik, központi lépcsőházból és 

kapcsolódó függőfolyosóról elérhető lakásokkal. A földszinten a terv szerint végig üzletek 

voltak. A kapubehajtó az ingatlan belsejébe az Újházy Ede utcai szárnyból nyílt. Az attraktív, 

szecessziós kialakítást a Kossuth utcai front mutatja be a legjobban, amely mögött az alaprajz 

is a legelegánsabb  helyiségeket szervezi. 98 

 

 

46. kép   Balogh István bérháza napjainkban II. 99 

                                                           
96  PAPP JÓZSEF 2018: 18-19. 
97  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Balogh István 22161/223. építési 

engedély kérelme 
98  DMJV. PH. FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSZETI ARCHÍVUM – MIKROFILMTÁR Balogh István bérházára vonatkozó anyaga 
99  A szerző saját felvétele 
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A tengelyszimmetrikus, öt egységből építkező homlokzaton Pavlovits korábbi házai-

nak jellemző elemei jelennek meg. A fogazott osztópárkányok között – a földszint felett – két 

kiugró, a sokszög három oldalával záródó rizalit látható, a töréspontokban stilizált oszlopfejes 

pilaszterekkel, köztük résablakokkal. Az első és második emeletet átfogó rizalitok teteje dí-

szes, kovácsoltvas rácsozatú balkont alkotnak a harmadik emeleten. Az emeleti rizalitok kö-

zötti falmező ablakait fogazott keretezés egyesíti, parapetükben díszes szecesszív ornamenti-

kával. A harmadik emelet osztópárkányból induló része követi a kiugró rizalitok hangsúlyo-

zását, azok szélességében, továbbá fejezetes pilaszter párok keretezik a balkonra nyíló üvegfa-

lat. A főhomlokzat 45 fokos szögben lecsapott sarokrésszel fordul át az Újházy Ede utcába, a 

rizalitsávok elemeit átfordítva. Az Újházy Ede utcai front azonban eltér a tervben ábrázolttól, 

a főhangsúly a kapubejáratra és a felette nyíló erkélyekre tevődik. 

 

 

47. kép   Balogh István bérháza és a Rendőrségi palota napjainkban 100 

 

 

 

                                                           
100  A szerző saját felvétele 
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