
Debrecen, az iskolaváros
A debreceni gimnáziumok országszerte, az 
egyetemek pedig világszerte ismert és 
elismert intézményei a magyar oktatásnak.  
A debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrumában végzett 
hallgatók európai szintű szaktudással 
rendelkeznek, amely szilárd jövőt biztosít 
számukra a világ bármely pontján. 

 
Az ezerarcú Debrecen 

 

Az 1500-as években a református hit 
nagyarányú elterjedésével Debrecen 
egyházi központtá is válik. Ez a szerepe a 
mai napig is fennáll. A Tiszántúl szellemi, 
kulturális, gazdasági, idegenforgalmi és 
közlekedési központja.  

Gimnáziumok: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A debreceni Református Kollégium egy XIX. 
századi képen 

 
Itt tanult Móricz Zsigmond, aki nem 
szerette a kollégiumot, ezért iratkozott át 
Sárospatakra, majd ennek emlékére írta 
meg a Légy jó mindhalálig című regényt. 
Sok műben megjelenik, mint Bagolyvár, 
pl.: Arany János: Bolond Istók és Kiss 
Tamás debreceni költő műveiben. 
 

A Bethlen Gábor Közgazdasági és 
Postaforgalmi Szakközépiskola alapítási 

éve:1857. Ekkor jött létre hazánkban 
először itt magyar nyelvű szakképzés.  

 

 

 

 

A Bethlen immár több mint 150 éve nyitotta 
meg kapuit a diákok előtt 

Több mint egy évszázadig a Debreceni 
Kereskedő Társulat tartotta fenn az iskolát 
az 1948-as államosításig. Ezután a kezdeti 
vasárnapi iskolából reálkereskedelmi, majd 
kereskedelmi középiskola, 1886-tól pedig 
Kereskedelmi Akadémia lett.  

1873. november 3-án nyílt meg Debrecen 
szabad királyi város főreáltanodája. A 
reáliskolák feladatát a törvények a modern 
nyelvek, a mennyiségtan (matematika) és a 
természettudományok még inkább fokozott 
tanításában jelölték meg. A reáliskolába 
csak fiúk járhattak.  

 

 

 

 

A Fazekas a kezdetektől fogva a reáltárgyakat 
tartotta szem előtt 

Fazekas Mihály nevét az 1922-1923-as 
tanévtől viseli az intézmény. A 
gimnáziumi képzés bevezetésére az 1934-
es középiskolai törvény hatására került sor, 
mely megszüntette a reáliskolákat s 
egységes gimnáziumi oktatást vezetett be 
az ország egész területén.  



1984. szeptemberében nyitotta meg kapuit 
az Ady Endre Gimnázium. Korábban az 
iskola épületét a Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola vette 
igénybe. 1985 nov. 22-én megrendezték az 
első Ady-napot, és a következő években ez 
már hagyománnyá vált.  

 

 

 

 

Az Ady Endre Gimnázium 

Az iskola fennállása óta több híres ember 
lépett be intézményünkbe, többek között: 
Jókai Anna, Móricz Virág, Szabó Magda, 
Tóth-Máthé Miklós, Kányádi Sándor. 

 

A Kossuth Lajos Tudományegyetem 
történelmi gyökerei visszanyúlnak a 
Debreceni Református Kollégium 
megalapításáig (1538), amelynek később 
kialakult három akadémiai tagozatára 
épülve jött létre a debreceni Magyar 
Mirályi Tudományegyetem. 

Felsőoktatási Intézmények: 

 

 

 

A KLTE 

A négy és fél évszázados, megszakítás 
nélküli múlttal ma a Debreceni Egyetem az 
ország legrégebben, folyamatosan 
ugyanabban a városban működő 
felsőoktatási intézménye. Mintegy 21000 
nappali és 33000 összes hallgatójával, több 
mint 1500 oktatójával az ország egyik 

legnagyobb felsőoktatási intézménye, de 
15 karával és 21 doktori iskolájával 
(mindkét szám az országban a legnagyobb) 
kétségtelenül a legszélesebb képzési és 
kutatási kínálatot nyújtja. 

 

Kiemelhetjük még a Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskolát, 
amely az ország legrégebbi 
tanítóképzésének örököse, a Debreceni 
Református Kollégium k ereteiből nőtt ki. 
 

 

 

A KFRTF 

 A lelkészképzéshez kapcsolt első nagy 
korszakot követte 1855-ben az egy 
évfolyamos tanítóképzés, a kiegyezés után 
bővült, átalakult. 1959-76-ig érettségire 
épülő állami felsőfokú képzést folytatott, 
majd az iskola 1976-tól főiskolai rangot 
kapott. 1990-ben felvette a kollégium 
egykori diákja, Kölcsey Ferenc nevét.  

 

A Debreceni Egyetem több szakterületre 
bomlik, többek között: orvostudomány, 
agrártudomány, bölcsészkar, mérnöki kar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogy az évszázadok alatt mekkora is volt a 
fejlődés Debrecen iskoláiban, azt jól 
illusztrálják az alábbi képek. 

 


