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           Egy magyar közmondás azt állitja, hogy aki mond á-t, az mondjon bé-t is. Nahát ezzel én is így 

vagyok, ugyanis a dévai telepesek fényképalbuma után, egy másodikat is készitettem, ezúttal szülővá-

rosomról Déváról: románul Deva, németül Diemrich, magyarhonban pedig Marosdéva. Az ötletet 

Hompot Ferenc, kedves unokatestvérem adta Sepsiszentgyörgyről, úgy, hogy miután kézbe vette a 

telepiek fényképalbumát, azt mondta, sokkal több régi, dévai képet szeretett volna látni benne. Ez 

megoldható, gondoltam, ugyanis 460 darab Dévát ábrázoló képem begyűjtve állt. Ebből választottam ki 

344 -et, mind fehér-feketében, megadva ezzel a régmúlt idők hangulatát is.A képek zöme a magyar 

világból való, de van sok a hatalomváltás utáni két világháború közötti időszakból, sőt a kommunista 

világból is 1990-ig, ezen utóbbiakra sokan még emlékszünk is. Nem volt szándékomban képes 

történemet irni Déváról, csak néhány fontosabb adattal fűszereztem a képeket.  

Ebben az albumban egy képzeletbeli sétára hivom meg Önöket, kedves városom utcáin. Déva 

főteréről indulunk, ahol megcsodáljuk a Városházát, a Nemzeti Kaszinót, szemügyre vesszük a 

Leányiskolát, a Tanitóképzőt és a református templomot.Visszatérve a Piactérre elénkbe kerül a Central 

avagy Központi Szálloda és az Orient Hotel. A Kossuth Lajos főutcán elmegyünk a Szinház és a 

Főreáliskola előtt, majd  eljutunk a Megyeházához. Szemben, a Törvényszéki Palota  pompázik, a 

Bethlen-kastéllyal kettesben. Innen könnyű sétával felmegyünk a várra, szétnézünk a romok között, 

lenézünk a városra, majd a parkon keresztül elhagyjuk a régi központot, a laktanya mellett. Kimegyünk 

az állomásra, majd a késöbbi Újszöllős negyedben nézünk szét. A Görögvárosban megcsodáljuk az 

eredetileg bolgároknak épült katolikus templomot és a Cserna kék vizét, benézünk a villanytelepre, 

majd visszatérünk a központba és a népi demokrácia vivmányait figyeljük meg 

Második legkedvesebb városom Erdélyben - Temesvár. Itt voltam kajakozni országos 

versenyen a Begán, sorkatona a Katonai Törvényszék melletti kaszárnyában, majd egyetemista és 

bentlakó az erzsébetvárosi diákkomplexumban és mivel nagyon sok régi képem van a városról, úgy 

gondoltam megosztok  Önökkel egy maroknyit. Pozitiv visszajelzés esetén, Temesvár lesz a harmadik 

fénykép-albumom  témája. 

Az  első  és  hátsó  boritó, részlet Ludwig Rohbock, német  festő  művéből - a  régi  református  

templomot festette  le  városunkkal együtt, valamikor 1855 és 1860  között. 

Munkámban az Internet volt kép - és adatforrásom, de Schreiber István,  EMKE-füzetek 

sorzatába is gyakran belenéztem. Hálásan köszönöm házastársamnak, Mónikának, a segitséget. 

A becsúszott  hibákért vagy téves adatokért, szives elnézésüket kérem.                                                                 

 

Tisztelettel, 

                                                                                      Hompot László 

                                                                                                  Déva, 2015  júniusa 
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1. Déva  főtere, a  város  szive. Itt  van  a  Városháza, a 

Nemzeti  Kaszinó, bankok, szállodák  és  heti  vásárok  

szinhelye. 

2. Képeslap  a  dévai   főtérről, kelt  1900-ban. 
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3. A főtéren  volt  a Tiszti  Pavillon, ma  Megyei  Katonai  Központ. 

4. A  főtér  közepén  villanyoszlop  áll, ezek  szerint  1903 után  lehetünk. 
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