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Debreceni Saláta

Debrecen a napba öltözött város. Kossuth Lajos a „szabadság őrvárosának” hívta, Ady Endre a „maradandóság városának” nevezte, a „kálvinista Róma” megkülönböztető név pedig szinte a reformáció magyarországi meghonosodásával és elterjedésével egyidős. Gulyás Gábor költő „Ókikötő” kifejezéssel gazdagította a keleti régió legnagyobb városát, Debrecent.

TOP LÁTNIVALÓK
A Debreceni Egyetem főépülete

Hortobágyi Nemzeti Park

A Debreceni Egyetem - az ország legrégebbi,
folyamatosan működő felsőoktatási intézménye - egyike Magyarország kiemelt kutatóegyetemeinek közel 30 ezer hallgatóval és
1500 oktatóval, amely 15 karával, 25 doktori
iskolájával a legszélesebb hazai képzési kínálatot nyújtja.

A töretlen látóhatár élménye, a ma is létező
délibábok, a legelő gulyák és ménesek, bólogató gémeskutak látványa, a vizes élőhelyek
nyüzsgő madártömegei, az éjszakai csillagos
égbolt zavartalan élvezete, a kamilla, a menta
és az üröm illatosan hullámzó tengere ma is
része a Hortobágynak.

A város felsőoktatásának gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza. 1538-ban alapították a Debreceni Református Kollégiumot, amely hosszú
évszázadokon át játszott jelentős szerepet a magyar oktatásban és kultúrában. Ezt a dátumot
őrzi a Debreceni Egyetem szimbóluma a gerundium is, utalva az elődökre, a hagyományokra.
Az 1927-33-ban eklektikus-neobarokk stílusban
épült impozáns főépület üvegtetős díszudvarát
árkádos folyosórendszer futja körül, melynek
falán a leghíresebb professzorok és diákok neve
olvasható. Az épület előtt tágas, francia stílusú
park található, melynek szökőkútjában a hagyomány szerint minden végzős diák megmártózik.
A park két oldalán található szobrok a reformáció
debreceni személyiségeinek állítanak emléket.Az
egyetem legrégebbi újságja az Egyetemi Élet, és
a hallgatók legnagyobb online médiuma az
Egyetemportal.

A Hortobágy évszázadokon keresztül a legeltető
állattartás helyszíne. Végeláthatatlan legelőin a
XX. század közepéig a debreceni állattartók bérelték a legkiterjedtebb területeket gulyáik, méneseik és nyájaik egész évi külterjes tartására. A
természet és az ember harmonikus együttélésének kiemelkedő példájaként hazánk első nemzeti
parkja a világörökségek részévé vált. A Hortobágy Közép-Európa egyetlen hatalmas, összefüggő füves pusztája töretlen látóhatárával,
egyedülálló növény- és állatvilágával, növekvő
jószágállományával, erősödő pásztorságával és
gazdag kulturális hagyományaival Magyarország
egyik legjelentősebb idegenforgalmi helyszíne .A
táj védelme érdekében 1973-ban létrejött Magyarország első nemzeti parkja, a Hortobágyi
Nemzeti Park, mely 1999-ben Kultúrtáj kategóriában a Világörökség részévé vált.

2

Debreceni Saláta
Hortobágyi
Kilenclyukú Híd

Zsinagógák
A Debreceni Zsidó Hitközség jelenleg Magyarország legnagyobb vidéki zsidó közössége.

A
Hortobágy
jelképe, az azonos nevű folyó
felett átívelő 167
méter
hosszú
híd, mely kilenc boltívre támaszkodik. A legenda szerint úgy jött létre, hogy egy pandúrok elől menekülő híres betyár kilenc szeretője összekapaszkodott, és vállukon, karjukon
átsegítették kedvesüket a folyón. Az országos
hírű augusztus 20-i országos kirakodó- és
népművészeti vásár helyszíne.

A debreceni ortodox közösség zsinagógája
1894-ben épült fel a Pásti utcában, a történeti
városközpont közvetlen közelében. Tervezője
Berger Jenő debreceni építész volt. Főhomlokzatának karakterisztikus elemei az oszlopokkal alátámasztott bejárati építmények. A homlokzatok
stílusa késő-eklektikus, főként a románkori építészet elemeit alkalmazva. A zsinagógában 2015ben nyitotta meg kapuit a debreceni zsidóság
történetét, a zsidó vallást és hagyományokat
bemutató kulturális-turisztikai központ, udvarán
pedig 2015 júniusában avatták fel a Holocaustemlékhelyet a vészkorszak debreceni áldozatainak emlékére. A betonból és fekete fémből készült emlékfalra a Holocaust hatezer debreceni
zsidó áldozatának nevét „vésték” be.

A híres Kilenclyukú híd a Hegyaljáról szállított
dácittufából és kockakövekből épült 1827-1833
között Povolny Ferenc tervei alapján. Az 1697ben épült fahíd a nagy forgalom miatt elhasználódott, így egy idő után már nem felelt meg a
követelményeknek. Az utazókon, marhahajtókon
kívül a környéken legeltető pásztoroknak, közeli
falvak és tanyák lakosságának is fontos intézménye volt a csárda. A puszta életében jelentős
szerepet betöltő Hídi vásárnak is központi helye
volt a csárda, ahol sikeres üzletre rögtön áldomást is ihattak a felek. A több mint háromszáz
éves épület, ahogy a múltban, ma is az utazók
és a turisták igényeit igyekszik kiszolgálni.

.Mátai Ménes
A Mátai Ménes
300 éves múltra
tekint vissza,
Európa tradicionális ménesei
közé tartozik.

Szent Anna Székesegyház
Debrecen első katolikus temploma a 168
évig tartó vallási hegemónia
után,
ma
Debrecen-Nyíregyháza
Római Katolikus Püspökség székesegyháza.

A hortobágyi ménest több mint 300 éve Debrecen szabad királyi város alapította. Ma a puszta
egyik jelképe. Gazdag és egyedi lótenyésztő
hagyományai miatt különleges helyet foglal el
Európa nemzeti és történeti méneseinek sorában. Ismertségét a hortobágyi csikósok lovas
művészete és a nóniusz fajta teremtette meg.
Nemzetközi hírű lótenyésztő és rendezvényhelyszín. Programjai közül legnépszerűbb a puszta
természeti értékeit, pásztorhagyományait, csikósait, illetve a ménest, a magyar szürkegulyát és a
tájra jellemző őshonos állatokat élőhelyükön bemutató pusztai fogatozás. Mindezek mellett bognár- és kovácsmúzeum, kocsi bemutató, nádudvari feketekerámia-műhely, valamint a ménes
törzsistállói is megtekinthetők.

A Szent Anna székes-egyházat mint tornyok nélküli piarista templomot 1721 és 1746 között építették az olasz Carlone tervei szerint Csáky Imre
püspök adományából. Az 1811-es tûzvész megrongálta a templomot, ekkor tornyait és mai
fõhomlokzatát 1830 és 1834 között Povolny Ferenc tervei alapján alakították ki. A templomot
1993-ban II. János Pál pápa emelte székesegyházi rangra a Debrecen-nyíregyházi Római Kato-
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Nagyerdei Park és Békás-tó

likus Egyházmegye megalapításával. 2011-tõl a
templomban látható a torinói lepel hiteles másolata. A templom plébániáján keresztelték meg
1848 decemberében Petõfi Sándor fiát, Zoltánt.
A debreceni katolikus hitélet újjászervezésének
300. évfordulója alkalmából 2015 Katolikus Emlékév volt Debrecenben, melynek keretében
2015. július 26-án felavatták a székesegyház
elõtt a Csáky Imre bíborosról készült bronz szobrot.

Minden jelentős várost fémjelez egy híres
park – Debrecent az ország első természetvédelmi területének nyilvánított Nagyerdőben
található park, ami alig tízpercnyi távolságra a
belvárostól, száz éves fák alatt kínál teljes
körű kikapcsolódást és számtalan szórakozási lehetőséget a szabadba vágyóknak.
A Nagyerdei park központja és egyik leglátványosabb élményeleme a Békás-tó futballpálya
nagyságú vízfelületével és látványos szökőkútjával. A tó körül
napozó dekkeken
lehet
pihenni
vagy izgalmasan
kacskaringózó sétányokon kalandozni, ahol állatokat mintázó szobrok, a környezet formavilágát
és „kellékeit” felhasználva készített, úgynevezett
Landart-alkotások nyújtanak különleges és
egyedülálló látnivalót. A játszótéren többek között „irányítható” óriásbéka, ponty-kötélpálya és
játszóház várja a lelkes felfedezőket.

Ködszínház
A Nagyerdei Stadion szomszédságában Magyarországon egyedülálló, multimédiás szökőkút
– más néven Ködszínház – nyújt különleges élményt tavasztól őszig. A szökőkút 30x10 méteres, legyező alakú vízpermetére vetítve Debrecent bemutató kisfilmeket és különleges lézeranimációkat láthatnak az érdeklődők. Napközben
a vízfelületből kiemelkedő „tipegők” csábítanak
hűsítő sétára a vízen.
Déri Múzeum
A Déri Múzeum
Magyarország
egyik legjelentősebb múzeuma.

Nagyerdei Víztorony
A Nagyerdei park legújabb látványosság a
Víztorony élményközpontja, ahol tavasztól-

Az
intézmény
gazdag helytörténeti anyaga mellett Déri Frigyes egyetemes művelődéstörténeti gyűjteményével

Az 1913-ban épült
ma is működő víztorony műemlék épületének 31 méter magas kilátójából nem
csak a környékre nyílik kilátás, de egy
speciális távcső segítségével a múlt élményvilágába is bepillanthat a látogató. Az
időszaki kiállítások és
a kulináris élvezeteket
kínáló
vendéglátás
mellett aktív kikapcsolódásra invitál a víztoronyra épített mászófal. Az élményt az esti fényjáték koronázza meg.

A múzeum talán legnépszerûbb kiállítóterében, a
Munkácsy Teremben láthatók Munkácsy Mihály
Krisztus szenvedéstörténetét feldolgozó, monumentális méretû alkotásai. A Krisztus-trilógia három festményéből kettő a múzeumban látható.
Az évek során a múzeum Munkácsy Terme szakrális térré vált, ahova gyakran zarándokként érkeznek magyarságuk, hitük megélésére az emberek. A Déri Múzeum 2015 végén nyitotta meg
új állandó kiállításait, ezek mellett a Zoltai Lajos
teremben idõrõl idõre megújuló idõszaki kiállítások várják a látogatókat. A múzeum épülete elõtt
található négy, Medgyessy Ferenc által készített
szobor 1937-ben elnyerte a párizsi világkiállítás
nagydíját.
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Református Nagytemplom

Református Kollégium
Az 1538 óta folyamatosan működő oktatási
intézmény a magyar kultúra bölcsője, 2013
óta nemzeti emlékhely.

Debrecen jelképe, az ország egyik legnagyobb református temploma, melyet történelme tett igazán híressé.

Falai között olyan nagyságok nevelkedtek, mint
Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Arany
János, Kölcsey Ferenc vagy Móricz Zsigmond. A
Debreceni Református Kollégium Múzeumában
tett látogatást bevezető Kálvinista Róma, keresztyén respublika, magyar Genf című kiállítás arra
keresi a választ, miért éppen Debrecen válhatott
a magyar reformátusság legfontosabb támaszává. Az állandó kiállításokon az iskola történetével, a diákok életével, a Tiszántúli Református
Egyházkerület kincseivel ismerkedhetnek a látogatók. A freskókkal díszített lépcsőház a világ
legszebb könyvtárai közé választott, több mint
600 000-es állománnyal rendelkező Nagykönyvtárhoz, a Csokonai-szobához, és az 1849-ben az
országgyűlésnek otthont adó Oratóriumhoz vezetnek.

1849. április 14-én Kossuth Lajos itt olvasta fel a
Függetlenségi Nyilatkozatot. Kossuth ekkor
használt széke a Nagytemplom féltve őrzött ereklyéje. Valószínű, hogy a templom helyén egykor
állt egyhajós csarnoktemplomot 1290 és 1311
között emelték a város földesurai. Az épület mai
formáját a Péchy Mihály és Thaler József tervei
alapján 1819 és 1823 között zajló építkezéskor
kapta klasszicista stílusban, miután 1802-ben a
korábbi templom leégett. A templomi orgonát
Jakob Deutschmann bécsi mester készítette,
többszöri átalakítás után jelenleg az ország második legnagyobb mechanikus orgonája. A templom tornyaiból és a timpanon mögötti acélhídról
csodálatos látvány nyílik a városra. Útban felfelé
megtekinthető az 56 mázsás Rákóczi-harang. Az
egyházi eseményeken túl a templomban egyháztörténeti kiállítások, orgonakoncertek és zenei
rendezvények várják a látogatókat. 2013 óta
nemzeti emlékhely.

A Kollégium Nagytemplom felőli főépület 1803 és
1816 között épült klasszicista stílusban Péchy
Mihály tervei alapján, miután az 1802-es tűzvészben a helyén álló épület leégett. Az épület
falán Nagy Sándor János reliefjei láthatók, melyek a két nagy hitújítót, Zwinglit és Kálvint, valamint a Kollégium leghíresebb diákjait ábrázolják: Kölcsey Ferencet, Arany Jánost és Csokonai
Vitéz Mihályt. A főhomlokzat jobb oldalán Medgyessy Ferenc alkotásai emlékeztetnek az I. világháborúban hősi halált halt kollégiumi tanárokra és diákokra, valamint barátjának Móricz Zsigmondnak állít emléket. Mellette Fazekas Mihály
domborművét helyezték el. 2000-ben az ezeréves évfordulóra az épület homlokzatán az ősi
kollégiumot ábrázoló dombormű került elhelyezésre.

Piac utca és Kossuth tér
Debrecen főutcája, ahol a XVI. századtól 300
éven át tartották a híres debreceni vásárokat.
Az utca mai látképét a XIX-XX. század fordulóján emelt egykori kereskedőházak határozzák
meg.
Itt található a Milleneumi szökőkút, az Arany Bika
szálló, a mozaikból kirakott városcímer. Itt zajlik
augusztusban a virágkarnevál és advent idején
itt állítják fel a város karácsonyfáját
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ÉRDEKESSÉGEK
Régi Városháza és az 1848-49-es forradalom

A Széchenyi utca 6. szám alatti, s 1690-ben
épült postakocsi állomás és vendégfogadó a város legrégebbi épülete. Ez a ház volt Diószegi
Sámuel egykori főbíró háza, aki a Szatmári béke
után az első postamestere volt Debrecennek, s
hosszú ideig itt működött a város postahivatala.
A falán tábla emlékeztet leghíresebb vendégére,
XII. Károly svéd királyra, aki csapataival vereséget szenvedett Nagy Péter cár seregeitől és menekülni volt kénytelen Törökországba. Törökországból az Orosz Birodalmat elkerülő úton igyekezett hazafelé, mikor 1714. novemberében
Debrecen városába érkezett. A felvilágosult király
ékes latinsággal társalgott borozgatás közben a
város szenátoraival és professzoraival. Mivel a
svédek is protestánsok, igen szívélyes fogadtatásban részesült a királyi vendég. Elégedetten
jegyezte fel, hogy „abban a távoli városban” jól
felszerelt könyvtár áll rendelkezésre. A neves
eseményt domborműves emléktábla örökíti meg
az épület falán.

Az 1848–49-es
polgári forradalom idején
fontos szerepet
játszott a város,
s így a városháza is. A magyar
kormány 1849. január 7-én Debrecenbe tette
át székhelyét.
Itt lakott családjával Kossuth Lajos, itt volt a Honvédelmi Bizottmány hivatala, s a város „titkos
levéltárában” helyezték el a magyar Szent Koronát is. A történelem folyamán, szintén az emeleti
szobákban kapott szállást Ferenc József osztrák
császár és magyar király. A Régi Városháza falai
között őrzik a város történelmének évszázados
levéltári kincseit, fejedelmek, királyok, császárok,
török hatalmasságok okleveleit, kiváltságleveleit.
Ma Debrecen Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal, illetve a megyei levéltár működik benne. A mai klasszicista stílusban épült Városháza
helyén egykor Tar András főbíró háza állt, amely
1531-től lett a közigazgatás székháza, a Domus
Senatoria, így már a 16. században innen irányították a város életét. A másfél évszázad alatt
több polgárházzal összeépített, 1802-ben megégett ősi városházát 1825-ben lebontották. A mai
városházát 1842-43-ban Povolny Ferenc, majd
Ságody József tervei alapján klasszicista stílusban építették fel, s 1843-ban adták át a város
részére. Az első közgyűlést 1844 májusában
tartották az immáron megújult épületben.

Rákóczi harang
Magyarország ötödik legnagyobb
harangja, református harangok közül
pedig a legnagyobb.
Az eredeti harangot I. Rákóczi György erdélyi
fejedelem öntette az ellenségtől zsákmányolt
ágyúból 1636-ban Régner János németprónai
mesterrel Gyulafehérvárott. Az 5600 kg-os harang az 1802-es tűzvészben nem olvadt meg,
hanem a faállvány égése következtében a földre
zuhant, a lakosok vízzel próbálták locsolni, így a
hirtelen hőtágulás következtében megrepedt.
Újjáöntéséig sok idő telt el. 1865-ben Hiltzer Ignác kivágta a megrepedt részt és újjáöntötte, de
ismét megrepedt. Ekkor Rákóczi címerét is kivágták belőle (ez 167 kg) kiállítási tárgyként elhelyezték a Kollégiumban. A harang újjáöntésére
1873-ban került sor, ezt Hiltzer Ignácz bécsújhelyi öntő és Pozdech József pesti lakatos végezte.
A mai harang az eredeti Rákóczi-harang pontos,
kicsinyített (kb. 600 kg-al kisebb) mása.

Régi Posta Fogadó és XII. Károly svéd király
Debrecen város egyik legrégibb épületeként
maradt fenn a Régi Posta Étterem és Fogadó,
melyet az 1690-es években építettek. Több
debreceni
tűzvészt is átvészelt, de ennek
ellenére is mindvégig megőrizte
eredeti funkcióját.
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Szabó Lőrinc szobra

Petőfi Sándor és a Szent Anna Főplébánia
A klasszicista ház,
a római katolikus
főplébánia a 19.
században létesült
két régebbi lakóház összekapcsolásával
Litsmann József
tervei alapján.
Itt vezették be a
keresztelő anyakönyvbe
1848
decemberében Petőfi Sándor fiát, Petőfi Zoltánt.

A modern
stílusú
bronz szoborkompozíció Lestyán Goda
János
szobrászművész alkotása, mellyel
2002-ben örvendeztette meg a debrecenieket és a városba látogatókat.
A debreceni Kossuth
téren a Református
Nagytemplom
közelében, egy több mint négy méter magas lámpaoszlopnak támaszkodik Szabó Lőrinc alakja. A
költő egészalakosan lett ábrázolva olyan laza,
nyugodt testtartásban az oszlopnak dőlve, mintha a Kossuth tér élő járókelőinek, találkozóra
váró embereinek részese lenne. Szabó Lőrinc
alakja szinte kommunikál velünk; kevés hiányzik
ahhoz, hogy az ember készítsen vele egy selfiet (közös képet) vagy megkérdezze tőle a pontos
időt.

A keresztszülők Arany János és felesége,
Ecsedy Júlia voltak, akik ugyan az eseményen
nem tudtak megjelenni, de a kor szokásainak
megfelelően az ifjú apa bejegyeztette őket. Az
eseményre Petőfi a „Fiam születésére” című versének részletével emlékeztet a ház falán elhelyezett emléktábla."Ide, ide fiamat kezembe,add
szorítsam a szívemhez őt!Mintha volnék újonnan
teremtve,Hogy éltemnek ifju lombja nőtt!"

Sár-híd

Sóhajok hídja

Debrecen főutcáján, a Piac
utcán az 1600as évektől egészen az 1900-as
évekig a Nagytemplomtól
egészen a Megyeházáig – az akkori piac mindkét oldalán –
650 méter hosszú, fából készült híd tette lehetővé a közlekedést.

1916-ban a városi adóhi-vatal Kossuth utcai
copf stí-lusú épület-tömbjét a városháza
emeletével
összekötötték.
Az utca felett
átívelő 10 méter hosszú átjárót, mivel a
városházáról
azon keresztül
jutottak az adóhivatalba,

Ezen járt többek között Fazekas Mihály főhadnagy és Kossuth Lajos kormányzó is A nyugati
oldalon épített Nagy-híd 6-7 méter széles volt. A
másik oldalon a Városházától a Nagytemplom
bejáratáig hasonló szerkezetű, keskenyebb, ún.
Kis-híd a gyalogosok közlekedését szolgálta. A
szekerek a híd mellett dagasztották a sarat. A
legutóbb elbontott „Sár-híd” maradványa ma is
látható a Hotel Aranybika épülete előtt, a járdaszintbe épített üveglap alatt..

1916-ban a városi adóhivatal Kossuth utcai copfstílusú épülettömbjét a városháza emeletével
összekötötték . Az utca felett átívelő 10 méter
hosszú átjárót, mivel a városházáról azon keresztül jutottak az adóhivatalba, a debreceni
népnyelv keserű humorral „Sóhajok hídjának”nevezte el. Az adóhivatal copf épületét
1938-ban klasszicista stílusúra alakították, jó
érzékkel a városházához igazították.
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Miklós utca és „A magyarok Mózese”

a rézgomb a tetejére. A tűz azonban ezt az épületet sem kímélte. 1727-ben súlyos károkat szenvedett, s csak négy év múltán állították ismét
helyre. 1790-ben készült különleges, copf-stílusú
szószéke, orgonáját a múlt század közepén építette Kiszely István. A tornyot eredetileg hagymaszerű toronysisak zárta. 1907-ben azonban a
sisakot megrongálta egy óriási vihar. Megjavították, ám később a szél egészében ledöntötte a
toronytetőt. Az építészek belenyugodva Isten
akaratába kupola nélküli, bástyaszerű kiképzést
adtak a toronynak. Azóta „Csonka” templomnak
is hívják.1860-ban a Csonkatemplom falai közt
nyílt meg az a nagygyűlés, amely a protestáns
egyházak önkormányzatát tiltó császári-királyi
rendelet ellen tiltakozott. Ez volt az első eset a
szabadságharc óta, hogy az uralkodó visszakozni volt kénytelen. A hagyomány szerint a császári
megbízott kiállt a közgyűlés elé, s bejelentette:
„A gyűlést a király nevében betiltom!” Erre Balogh Péter, a város ősz püspöke nagy lelki nyugalommal hozzátette: „Én pedig az Isten nevében megnyitom.”

A Piac utcából nyíló Miklós utca nevét az
egykori Szent Miklós kápolnáról kapta, amelyet a 15. században emeltek a városba költöző görögkeleti vallásúak. Az utca végén, a
jobb oldalon emléktábla hirdeti, hogy itt valaha a Miklós utcai kapu állt, mely egyike volt a
város határait jelző kapuknak.
1849. január 7-én, amikor a forradalmi kormány a
városba érkezett, Kossuth Lajos is ezen a kapun
lépett be a városba. A kapuőr déli 1 órakor ezt
írta be a naplókönyvbe: „Kossuth, magyarok
Mózesse”.A Miklós utca 19. sz. házában lakott
Jókai Mór 1849-ben. Jókai dunántúli létére nagyon szerette a várost, pedig csak fél évig
újságíróskodott itt. Művei egész sorában rajzolta
meg a régi Debrecen képét, a cívisek portréit,
például az Emléksorok vagy a Napló 1848-49ből, És mégis mozog a Föld című műveiben. A
Miklós utca 12. szám alatt lakott Móricz Zsigmond is kisdiák korában 1893-1894 között.
Csonka templom

Virágóra

A Piac utca páratlan oldalán, a
Református Kistemplom, a
„Csonka” templom körül fekszik
a Révész tér,
mely a múlt század nagyhírű
református
egyháztörténészéről,
Révész Imréről kap-

2009. július 10én a 40.
Debreceni Virág-karnevál
alkalmából, a
Baltazár Dezső
téren avatták fel
Debrecen első virágóráját.. Az óra valójában
nem más, mint egy napóra. Tengelye hasáb
alakú, faragott mészkőoszlop. Az óramutató
egy hosszú ...
2009. július 10-én 40. Debreceni Virágkarnevál
alkalmából, a Baltazár Dezső téren avatták fel
Debrecen első virágóráját.. Az óra valójában
nem más, mint egy napóra. Tengelye hasáb alakú, faragott mészkőoszlop. Az óramutató egy
hosszú fémrúd, alatta az asztrális pályákra utaló
fémkörívekkel. A mutató végét a főnixmadár
szárnyát formázó motívum díszíti, amely a város
jelképe. A szerkezet a maga teljességében a
gémeskút alakjára emlékeztet, amely a puszta
világát idézi. A napóra helyén állt egykor az a
ház, melyben lakott a magyar nemzeti himnusz

ta nevét.
A 18. századig egyszerű faalkalmatosság szolgált itt istentiszteleti helyként, amelyet eleinte
csak „szín”-nek neveztek, majd „kistemplom” lett,
hiszen a nagytemplom az András templom (mai
Református Nagytemplom) volt. A Rákócziszabadságharc idején megszentségtelenítették a
bevonuló császári csapatok, istállónak használták. A fatemplom sorsát az 1719-es tűzvész pecsételte meg. Az új, 1600 férőhelyes kőtemplomot egy debreceni polgár, Báthory Szabó András
adományából kezdték építeni. 1726-ban felkerült
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Diák tűzoltók

szerzője Kölcsey Ferenc. Az oszlop és a napóra
nemcsak a virágkarneválra, hanem a költőre is
emlékeztet. A virágóra alkotói: Mihály Jolán
szobrász, restaurátor, Tulok László mérnök és
Barkóczi Péter kovácsmester.

A „zsúpfedeles” Debrecen a XIX. század elejéig rendszeresen leégett.
Az 1802-es tűzvész után még a Református Kollégiumot és a Nagytemplom elődjét is újra kellett
építeni. Az 1680-as évektől egészen 1877-ig, az
Önkéntes Tűzoltó Egylet felállításáig, a kollégium
diákjai alkották a város egyetlen „hivatásosan”
tűzoltással foglalkozó szervezetét. Nevezetes
szerszámukat, a 8 kilós és 170 centis botot, a
latin igék nehéz alakjáról nevezték el a diákok
gerundiumnak. Ezzel döntötték le az égő kerítéseket, falakat, és vágtak utat a machinának
(fecskendőnek). Az lehetett tűzoltó, aki a botot
vízszintesen ki tudta tartani – ez az erőgyakorlat
diákhagyománnyá vált és cívisek ma is szívesen
rendeznek versenyt belőle.

Pásztorok ínycsiklandó „öhön”-je
Tradicionális
pásztorétel
a
pirított öreglebbencs,
vagy
ahogyan a Hortobágyon nevezik, az öhön.
Főzése közben a
tésztát
32-szer
kell megfordítani úgy, hogy a bogrács egyszeri
megrántásával az az oldal kerüljön felülre, ami
addig alul pirult. A debreceni térségben ezt az
ételt slambucnak hívják, Hajdúböszörményben
dzsaménak, Polgáron cserászkának. A hortobágyi elnevezése egy ifjú bojtárhoz fűződik, akitől a
gazdája egyszer megkérdezte: „Ízlik-e az ilyen
ítel?” A bojtár tele szájjal így válaszolt: „Öhön!”
Sütötte a száját a forró étel, s nem tudott egyebet
mondani, így maradt ez az elnevezés tréfából.

A Simonyi út fái
A Simonyi út névadója Simonyi József
(1711–1837) óbester
(ezredes) – a legvitézebb magyar huszár
– a debreceni piaristáknál tanult.

Ördögárok-

15 évesen beállt katonának. Végigküzdötte a
napóleoni háborúkat, hőstetteiért minden lehetséges rendjelet, kitüntetést megkapott. Az 1810es években került Debrecenbe. Huszárjaival kialakította a Simonyi gátnak nevezett utat: saját
költségén jegenye-, juhar- és nyárfacsemetékkel
ültette végig. A legenda szerint minden fához
egy-egy huszárt állított strázsának, így egyet se
törtek ki vandál kezek. Az 1820-as avató ünnepségen részt vett az ezredében szolgáló Széchenyi István kapitány is. Emléke előtt a város minden évben a Simonyi-napok rendervénysorozattal tiszteleg.

Az Erdőspuszták
nyugati szélén, a
Zsuzsi Erdei
Vasút vonalán, a
Csereerdő megálló közelében
található az Ördögárok földsáncrendszer
egyik rekonstruált maradványa, amely bemutatóhely.
Az Erdőspuszták nyugati szélén, a Zsuzsi Erdei
Vasút vonalán, Csereerdő megálló közelében
található az Ördögárok földsáncrendszer egyik
rekonstruált maradványa, amely bemutatóhely.
Az Ördögárok (Csörsz árka) Magyarország
északi és keleti részein húzódó ókori védőműrendszer.A 2-3 méter mély árokban hegyezett
faoszlopok állnak és a felhalmozott töltés tetején
fonott sövény fut végig. A megerősített védősáncot az Alföldön megtelepedett szarmata törzsek
építették, majd a rómaiak használták, mint limest.

A Hajdúk és Debrecen kapcsolata
A Hajdúság nem más, mint egy történetinéprajzi táj a Tiszántúl középső részén.
Eredetileg a hat szabadalmas hajdúváros, az
úgynevezett „öreg hajdúvárosok” - Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúhadház, Hajdúdorog és Vámospércs - határa.
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Mindentudó
gémeskutak-

Tágabb értelemben az 1876-1950 között fönnállott Hajdú megye területét, a hajdúvárosokat és
Debrecen környékét értik rajta - utóbbinak része
a Hortobágy földrajzi táj, így Hortobágy település
is.
Gályarabok
lékoszlopa-

A magyar puszta
szimbólumává vált
gémeskutakhoz
számos népi hiedelem kapcsolódik.

em-

A Gályarabok emlékoszlopa 1895
óta díszíti az Emlékkertet, mely az
1673-ban
gályarabságra ítélt református
lelkészek és tanítók
emlékét őrzi.

Egyes népi természet-megfigyelések és a pásztorok hiedelme szerint, ha a kútban a víz megzavarosodott, az azt
jelentette, hogy hamarosan eső lesz. A gémeskutak a népi gyógyászatban is szerepet kaptak:
„a szemhéjárpában szenvedő egy árpaszemet
vévén a kezébe, a kúthoz megy, azt háromszor
megkerüli e gyógyszavak kíséretében: „Árpa!
Árpa! Lekaszállak! A kút fenekébe doblak!” E
gyógyszavak 3-szori elmondása után a beteg a
markában lévő árpaszemet a kútba dobja, és 3szor utána köp. Hajdanán a pásztorok és a tanyasi emberek nemcsak víznyerésre, az állatok
itatására, időjóslásra és gyógyászatra használták
a gémeskutakat. A kútgém segítségével „beszélgettek” is egymással, így a távíró és a telefon
őse is a gémeskút. Az előre megbeszélt jelek
segítségével viszonylag nagy távolságokra el
lehetett juttatni a hírt.

Kulcsos kapu
Dalnoky Ferenc író, a Homokkerti capriccio
szerzője, egyszersmind elkötelezett retró
gyűjtő és -szakértő volt az, akiben - feleségével Pécs belvárosában sétálván, s a Lakatfalon szintén ,,örök nyomot hagyván" - felötlött
Dalnoky Ferenc író, a Homokkerti capriccio szerzője, egyszersmind elkötelezett retrógyűjtő és szakértő volt az, akiben - feleségével Pécs belvárosában sétálván, s a Lakatfalon szintén örök
nyomot hagyván" - felötlött a kérdés: Ha ott van
egy rakat lakat, hol lehetnek a kulcsok? A választ
nem másoktól várta, hanem ő lett a kezdeményezője a Debrecenben a Batthyány u. 26. alatt
felállítandó Kulcsos falnak, melyen, a pécsi Lakatfal mintájára, illetve annak párjaként", kulcsokat helyezhetnek el az arra járók. A "monda" szerint a lakatolók múlhatatlan szereleme addig tart,
amíg az általuk elhelyezett lakat a kerítésen marad. Ma már több ezer lakat dacol az időjárás
viszontagságaival, bizonyítva a szerelem időtlenségét. Tehát Debrecen is várja a szerelmeseket, hogy a feleslegessé vált kulcsukat
méltó helyre helyezzék örökre.

•

•

•
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Általánosan elfogadott, egyezményes jel volt
a felengedett kútgém. Ez akkor volt használatos, amikor pandúrok, csendőrök járták a
tanyákat, a pusztát. Ha valaki felengedte a
kútgémet, és ezt meglátta a tanyaszomszéd,
vagy egy kint lévő ember, ő is hasonlóképp
cselekedett. Így lassan az egész határban a
magasban álltak a gémek. Ebből mindenki
tudhatta, hogy hivatalos emberek közelednek; akinek vaj van a fején, álljon odébb.
A kútgém fel van eresztve, a vízmerő dézsa
a kifolyó csatornán áll. Jelentése: hajtsák a
jószágokat az itatóhoz!
A kútgém fel van eresztve, a vízmerő dézsa
a káva mellett kívül a földre van téve. Jelentése: elkészült az ebéd, jöjjetek ebédelni!
(Ezt a jelzést csak ősszel és tavasszal alkalmazták, amikor egész nap legelt a nyáj.)

Debreceni Saláta
•

•

•

•

•

•

•

•

A kútgém fel van eresztve úgy, hogy a dézsa
a magasban szabadon lóg. Jelentése: nagy
baj, szerencsétlenség történt (jószágkár,
emberhalál). Amikor ezt meglátták, azonnal
siettek a szomszédos legelőkről segítséget
nyújtani.
A kútostor a dézsával a kútágasba vert szögre van akasztva. Jelentése: a gulyába vagy a
ménesbe befogadott idegen jószágot sürgősen el kell tüntetni, mert keresik, vagy megérkezett az olvasó bizottság.
A vízmerő dézsa teljesen bele van nyomva a
kútba. Jelentése: vigyázz, látogató gazdák
érkeznek, ha nem a saját lovadon ülsz, cseréld át a magadéra. Ezt csak a csikósok ismerik.
A dézsa nincs a kútostoron, ez pedig fel van
téve az ágasra. Jelentése: a kút vize nem
iható, mert valaki beleölte magát, vagy jószág fulladt bele.
A kútgém felengedetten áll, dézsa és kútostor sincs rajta. Jelentése: a kút rossz, beomlott, vagy a vize nem jó. Ne gyere a közelébe
sem.
A kút koloncára szűr van terítve, a gém vízszintes helyzetben áll. Jelentése: a számadó
nem tartózkodik a legelőn, haza vagy a
csárdába ment.
A vízmerő dézsa a kút állóján van, a kútgém
hegyére női kendőt vagy kötényt kötöttek.
Jelentése: rideg nő tartózkodik a pásztorszálláson. Elvégezte a pásztorok ruhájának
mosását, foltozását és hajlandó szerelmi
szolgáltatásokra is.
A vizesdézsa a kútkáva tetején áll, a kútgém
hegyére rossz szűr van akasztva. Jelentése:
megérkezett az ócskás. Vette a bőrt, hullott
szőrt, gyapjút és pipaszárat, rámás tükröt,
bicskát, bajuszpedrőt árult.

A Bem téren áll a Magyar Fájdalom című szobor,
mely a megcsonkított Magyarországot ábrázolja.
A szobrot Lord Rothermere rendelte meg a francia Emile Guillaume-tól, a Trianoni szerződés
általa is igazságtalannak tartott döntésének hatására. Alatta szöveg: Ez a szobor a trianoni
szerződés által elrabolt gyermekei sorsát sirató
Magyarország fájdalmát jelképezi. Az alkotást a
háború után elvitték és csak 2001-ben került
vissza. Közvetlen a szobor után látható az országzászló talapzata.
Látóképi Csárda
Az 1731-ben, népies stílusban épült csárda
ma is vendéglőként működik. A legenda szerint a XIX. században az ivó falán függött egy
férfialakot ábrázoló festmény, amely mögött
egy fülkében a betyárok elrejtőzhettek a pandúrok elől.
A képen lévő férfi
szemén
lyukat
vágtak, azon keresztül láthatta a
rejtőzködő, hogy
mikor jöhet elő –
innen a Látókép
elnevezés. A csárda másik nevezetessége, hogy
állítólag a küszöb tengerszint feletti magassága
megegyezik a debreceni Nagytemplom toronygombjának magasságával. Ez azonban sajnos
nem igaz. A csárda 129,1 magasan van, a Nagytemplom mögötti Református Kollégium falában
elhelyezett magassági pont pedig 119,6 métert
jelez. Ha a Látóképi Csárda küszöbmagasságát
a 61 méteres templomtorony gombjához igazították volna, azt még a legügyesebb betyár, a legjobb lovával se igen tudta volna átugratni, nemhogy átlépni. A Hortobágyon átvezető 33-as főút
mentén Tiszafüred és Debrecen között ma is
működő csárdákat találunk: az egyeki elágazásnál, a Hortobágyi Nemzeti Park nyugati fogadóházának a közelében a Patkós, ezt követi a Kaparó, majd a Kilenclyukú híd mellett a Hortobágyi
Nagycsárda, a Keleti-főcsatorna partján a
Kadarcsi, végül pedig, már a megyeszékhely
határában, ahol a 33-as főútból elágazik a Debrecent Balmazújvároson át Tiszacsegével összekötő út, a Látóképi.

Magyar Fájdalom
szobor
A Bem téren áll a
Magyar
Fájdalom
című szobor, mely a
megcsonkított Magyarországot ábrázolja.
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Zsuzsi kisvasút

Líciumfa
A líciumfa egy fává nőtt
ördögcérna-bokor a Debreceni Református Nagytemplom szomszédságában. Jelentős egyháztörténeti emlék és botanikai ritkaság.
A Fűvészkert és Múzeum utcák sarkán álló líciumfa történelmi nevezetességű botanikai ritkaság, kora mintegy 200 év. Az ördögcérnabokornak is nevezett növény se nem fű, se nem fa. Az
anekdota szerint itt vitatkozott Bálint pap
Ambrosius mesterrel, kezében líciumágat tartva.
A katolikus Ambrosius azt hangoztatta, hogy
Kálvin tanaiból sohasem lesz vallás. „Abból akkor
lesz vallás, amikor a lícium fává nő.” „Hát akkor
fa lesz belőle” válaszolta Bálint pap és a földbe
szúrta a líciumágat. Az ágacska fává nőtt, ágaival befonta a lelkészlak vasrácsos ablakát – tartja a hagyomány, ám ennek történeti alapja nincs
.A fává nőtt iszalagnak a neve Lycium
halimifolium, amint a magyar mondja: "ördögcérna" vagy "semfűsemfa". A mintegy 180 éves fa
legendája azt a történetet őrizte meg, amikor a
nagyváradi püspök Ambrosius kanonokot küldte
Debrecenbe, hogy visszatérítse a Tiszántúlra is
eljutott reformáció híveit. Bálint pappal – akit nem
tudott meggyőzni – a gyűlésről távozva is folytatták a vitát. Ennek hevében a kanonok letört egy
ágat az útszéli líciumbokorról, a földbe szúrta, és
így szólt: „Akkor lesz valami az új hitből, amikor
ez a földbe szúrt lícium fává nő!” Mire Bálint pap:
„Akkor fa leszen”. A líciumág később cserjévé,
majd fává terebélyesedett, így szimbolizálta a
reformáció megszilárdulását is. A papi lakás,
melynek ablakát beárnyékolta, 1764-ben épült
Szilágyi Sámuel püspök számára, a Méliusz Juhász Péter által lakott plébánia helyén. Az ablak
előtt kiskert volt és abban nőtt a lícium. A fa kora
mintegy kétszáz évre becsülhető, ebben a növésben természeti ritkaság. Mindazonáltal bármilyen jól is hangzik, a történet nem tekinthető hitelesnek. Hiszen a református hit több mint négy
évszázados múltra tekint vissza, efféle viták tehát
aligha zajlottak kétszáz évvel ezelőtt.

A Zsuzsi vonala – több mint 130 éve - a DélNyírségi Erdős-puszták debreceni részének
legszebb tájain keresztül kanyarog. Útja során turistautakat keresztez, patakokon, szántóföldeken, ősi tölgyeseken halad át. Bepillantást enged a tanyák jellegzetes világába,
néhol a fák lombjai által „épitett” zöld alagutakban haladva.
Agóra Tudományos Élményközpont
Az Agóra Tudományos Élményközpont mindennapi életünk csodáit magyarázza meg,
mindenki számára közérthetően és élményszerűen.

A régióban egyedülálló központ minden korosztály számára izgalmas kalandot, életre szóló élményt ígér. Az Agóra közérthetővé és élményszerűvé varázsolja a tudományos ismereteket,
életünk mindennapi csodáit. A látogatók több
mint harminc izgalmas interaktív játékot próbálhatnak ki, rendkívüli és látványos kísérletek részesei lehetnek. A háromszintes futurisztikus
épület tornyában az érdeklődők egy csillagvizsgáló segítségével kémlelhetik az eget, tanulmányozhatják a Napot, a bolygókat és más égitesteket.
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10 DOLOG AMIT EDDIG (VÉLHETŐEN)NEM TUDTÁL DEBRECENRŐL

1.

A debreceni Református
Kollégium
falában
elhelyezett
magassági pont 119,6
méterre van a tengerszinttől.

3.

Írott forrásban elsőként 1235-ben tűnik
fel Debrecen neve
Mégpedig a Váradi
Regestrumként ismert
ítéletgyűjteményben,
ekkor még „Debrezun” alakban (a név feltehető
forrása egy török (kipcsak) *Tébrésün ~
*Débrésün, jelentése: mozogjon, éljen.

5.

A Nagyerdőt a 18.
században
parkká
nyilvánították,
majd
1939-ben
1.
sorszámmal jegyezték be
a védett természeti
területek törzskönyvé-

2.1884-ben

az országban elsőként itt
indult gőzvontatású
városi közúti vasút
Helyét 1911-ben a
villamos vette át,
mely a mai napig nagyrészt a régi gőzvasút
nyomvonalán halad.

4.

A történelmi városmag a város tengelyét képező Piac
utca két oldalán, az
egykori árokkal megerősített városfallal
körbekerített területen jött létre Az árok építését
még Zsigmond király rendelte el a 15. század elején, eredetileg kőfallal. A kőfal sohasem épült
meg, tekintve, hogy az Alföld híján van kőnek.

6. Hofi Géza három
évig a Csokonai
Színház tagja volt.
Egész pontosan
1960–63 között.

be.

7.

A 19. század második felében a debreceni sajtó jelentős
személyiségeket vonzott a városba.
Sajnos hosszú távon
megtartani nem tudta
őket. Itt kezdte újságírói pályafutását pl. Ady Endre, Krúdy Gyula, Tóth Árpád.

9.

Debrecennek van
egy tajvani testvérvárosa, Tajtung.
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8.

Az 1920-as évek
végén a debreceni
székhelyű
Bocskai
FC Magyarország
egyik legjobb futballcsapata volt
Csatársorát, a híres
„ötösfogat”-ot (Markos, Vincze, Teleki, Zemlei,
Hevesi) Európa-szerte ismerték.

10.

Debrecenben
született Baumgartner
Zsolt autóversenyző,
az első magyar Forma–1-es pilóta (1981ben)

Debreceni Saláta
„ A HOLTIG HAZA: DEBRECEN” - IRODALMI SÉTA
Református Kollégium

Csokonai szülőháza

Az épület homlokzatát a főbejáratnál
Nagy Sándor János
bronz reliefjei díszítik. 1931-ben helyezték el Zwingli és
Kálvin, a két nagy
hitújító
portréját.
Mellettük Kölcsey Ferencnek, Arany Jánosnak,
Csokonai Vitéz Mihálynak, a Kollégium leghíresebb diákjainak portréi láthatók, idézeteik olvashatók.

A 23. számú ház helyén
állt Csokonai Vitéz Mihály
szülőháza. A jelenlegi eklektikus stílusú épületet
1890-ben emelték, itt működött a város első múzeuma 1905. és 1928 között,
s otthonra lelt a Csokonai
kör is. A 44. szám alatt
épült fel 1893-ban a Főreáliskola, a mai Fazekas Mihály Gimnázium elődje. Itt tanított Oláh Gábor, s tanulója volt Tóth
Árpád.

A főhomlokzat jobb oldalán Medgyessy Ferenc
alkotásai láthatók, az I. világháborúban hősi halált halt kollégiumi tanároknak és diákoknak, s
Móricz Zsigmondnak állítanak emléket. Mellette
Fazekas Mihály domborművét helyezték el.

Csokonai
Színház
Nem ez volt
Debrecenben a
színházi
élet
első otthona. A
Piac utcán álló
„Fehér Ló" vendégfogadó szekérszínében, a
„komédiás házban" tartotta első előadását 1798.
augusztus 11-én báró Wesselényi Miklós Nemzeti Játékszíni Társasága. Működését emléktábla
jelzi a Piac utca 54. szám alatti Vármegyeház
falán.

Fazekas-Diószegi emlékmű
A Perényi utcán álló Fazekas-Diószegi emlékmű
Somogyi Sándor alkotása. A szobrász pályázaton nyerte el a megbízatást, megelőzve Medgyessy Ferencet is. A kész művet 1907-ben, az
első, Linné rendszere alapján írt magyar nyelvű
füvészkönyv megjelenésének századik évfordulójára leplezték le
Csokonai szobor

Rickl – ház

A Csokonai-szobor
nemcsak Debrecen,
hanem Magyarország
egyik legszebb köztéri szobra. Állítására
1862-ben
kezdett
gyűjtést az előző évben alakult Emlékkert Társulat. 1866-ban a szobortervek elkészítésével Izsó Miklóst bízták meg,
aki őszre elkészítette a mintát. Az Emlékkert Társulat Szobor Bizottmánya elfogadta a tervet;
1866 decemberétől 1867 augusztusáig Izsó Miklós Debrecenben dolgozott. A minta a müncheni
öntödéből bronzba öntve 1870-ben érkezett viszsza. 1871. október 11-én ünnepélyes keretek
között felavatták.

Szabó Magda: Régimódi történet című családregényének
egyik
fontos színhelye. Arról is
nevezetes, hogy 1849.
augusztus 3-án a várost
megszálló cári és császári
csapatok tábornokai közül itt szállott meg gróf Rüdiger
császári generális. A Rickl-házban éppen a beszállásolás perceiben rejtették el a csatornában
Petőfi Sándor kardját, azt, melyet március 15-én
hordott oldalán és honvédtársának Rickl Gézának ajándékozott. A kardot ereklyeként őrizték, a
második világháború viharaiban nyoma veszett.
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Batthyány utca 16.

Petőfi tér

Itt lakott Petőfi gyermeküket váró feleségével
1848-1849 telén. Több átalakítást ért meg az
Ormós-féle ház. 1899-ben, Petőfi halálának 50.
évfordulóján jelölte meg a Csokonai Kör, majd a
100.évfordulóján újabb két táblával tisztelegtek
emlékének.

Az épület előtt fekszik a
Petőfi tér, mely költőnkről kapta a nevét. A
poéta a pályaudvar helyén álló épületben, a
színházi jegyszedőnő
házában vészelte át az
1843-1844-es telet. Az
1944-es bombázás elpusztította a házat, helyén épült a mai korszerű pályaudvar. A költő
emlékét őrzi az állomás épületének jobb szárnyán lévő emléktábla, s a téren s álló szobra –
Medgyessy Ferenc alkotása

Jókai Mór, Móricz Zsigmond
A Piac utca és az Arany János utca sarkán álló ház egykor szintén kereskedőház volt –
jelzi a homlokzata fölött emelkedő Merkur alak,
jelenleg McDonald’s. A következő sarokház romantikus stílusban épült, 1874-ben Csanak József számára, aki derecskei jobbágyából lett híres debreceni fűszerkereskedővé, s a város kultúrájának támogatójává. Itt szállt meg a debreceni tartózkodása során Izsó Miklós és Jókai Mór
is.

Debrecen címere
1989-ben Debrecen megyei
város az 1693.
április
11-én
kiállított királyi
oklevél alapján,
a
történelmi
örökség szellemé- ben fogadta el az
alábbiakban
leírt címerképet. "Egyenesen fennálló égszínkék hadipajzs,
alján három csúcsú halomból képzett zöld mező
közepén zöld lombkoronájú pálmafa emelkedik.
Alatta fehér színű gyapjas bárány áll, három lábával két nyitott könyvön, felemelt és kissé behajlított jobb első lábával aranyszínű kereszt rúdját tartja, a kereszten lecsüngő és szétterjesztett
fehér kereszttel hímzett veres lobogó. A bárány
egész testének súlyával a pajzs jobb oldala felé
fordul és lép. A pajzs tetején nyílt sisak felett a
koronán kiterjesztett szárnyú, mellén zöld borostyán koszorút viselő felemelt fejű és kitátott szájú
főnix madár, mely a koronából felcsapó lángoknál magát perzseli. A sisak felső részéről egyik
oldalon veres és fehér, a másik oldalon arany és
kék színű címerrojtok futnak le szorosan a sisakhoz, illetve a pajzshoz simulva. A főnix madár
feje felett tündöklő napot ábrázolna

A Miklós utca 9. számú házban lakott Jókai Mór
1849-ben. Jókai dunántúli létére nagyon szerette
a várost, pedig csak fél évig újságíróskodott itt.
Művei egész sorában rajzolta meg a régi Debrecen képét, a cívisek portréit, úgymint az Emléksorok, a Napló 1848-49-ből, És mégis mozog a
Föld, A debreceni lunátikus, Kiskirályok, Eget
vívó asszonyszív, Sárga rózsa.
A Miklós utca 12. szám alatt lakott Móricz Zsigmond kisdiák korában 1893-1894 között.
Fazekas Mihály emléktáblája
A Piac utca 58. számú ház falán látható
emléktábla tanúsága
szerint az épület helyén álló házban élt
Fazekas Mihály, a
Ludas Matyi szerzője.
A domborművek Tóth
Árpád apjának, Tóth Andrásnak művei. A Ludas
Matyi öt jelenetét ábrázolják, egy pedig Fazekas
és Csokonai barátságának állít emléket. Fazekas
Mihályra, a botanikusra emlékeztet a Vármegyeháza utcán, a tudós-költő egykori kertje helyén
kialakított kis emlékkert.
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RETRO (RÉGEBBI DEBRECENI TALÁLKOZÓK)
XXXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó Debrecen, 1985. június 28.-július 1.
Megjelent 350 fő, 25 szakosztály képviseletében. Hajdú-Bihar megye székhelye adott otthont ez évben a találkozónak, ahol az ÉVM
Építőgépkezelő Központban kaptak helyet a résztvevők. A rendezést az új társadalmi Bizottság vezetője – reményi Pál – mellett a
DVSC és a Debreceni MÁV Ig. szakosztályai, Tóth Ferenc és Márton Jánosné vállalták. A városnézéssel kezdődő találkozót ünnepi
műsorral egybekötött együttlét követte, majd másnap autóbuszos
túrák indultak a környék érdekes helyeire ( Máriapócs, Nyírbátor,
Vaja, Nagykálló, hajdúböszörmény stb.) Este filmvetítést láthattak a
résztvevők, és vetélkedőn vehettek részt. Vasárnap kirándulásokra
került sor a Debrecen környéki túrahelyekre, majd filmvetítéssel
zárult a találkozó.

LVII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó Debrecen 2010. június 23-27.
A találkozót Szövetségünk Debrecenben rendezte meg 15 szakosztály 148 résztvevőjével. Elhelyezés: Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban.
Programok: Gyalogtúrák minden nap kis-, közép-, és hosszú túra a Debrecen környéki erdőkben.
Városnézés szerda délután központi szervezésben a többi napokon városnézés és múzeumlátogatás
fakultatív szervezésben. Autóbuszos Bihari körút csütörtökön és pénteken (Vámospércs – Álmosd –
Létavértes – Kismarja - Nagykereki – Mikepércs útvonalon).Kirándulás a Hortobágyra. (HortobágyHalastó-madásrles (kisvonat), Kilenclyukú, híd. Szombaton kirándulás a „Zsuzsi vonattal” a Hármashegyi pihenőközpontig, onnan kis-, és középtúrák a környéken. Programlehetőségek a Koppányvölgye erdei kalandparkban gyerekeknek és felnőtteknek. Fakultatív túralehetőség Hajdúszoboszlóra.
Fakultatív kerékpártúra lehetőség a környéken. Vetélkedő péntek este. Strandolási lehetőség a
debreceni Nagyerdőben lévő strandon. szombat este a vacsora után az állomás különtermében a
találkozó bezárása.
DEBRECENI KÉPEK (VTSZ Híradó)
A debreceni vasutas természetjáró találkozó képeit nézegetve vetettem papírra ezt pár sort. Emlékek,
benyomások ….. ahogy jött.
Bartók Julianna
2010. július 2.

A Debreceni Nagyállomás. Ahová megérkeztünk az ország különböző pontjaiból. Mármint akik stílusosan vonattal érkeztek. És itt mindjárt a kellemes
meglepetés várt bennünket. A hangosbemondó köszöntött bennünket, és két
lelkes vendéglátó debreceni vasutas turista. Az egyik ott maradt a vártán
(várván a többieket) a másik viszont, besegítve a csomagok cipelésébe, a
szálláshelyünkre vezetett bennünket.
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Íme, a szállás! A Gulyás Pál Kollégium. A portán a megszokott módon a Reményi házaspár fogadott. Továbbá egy nagy tál pogácsa, amivel az éhes
vándorok, enyhíthették éhüket. Aztán szobafoglalás és gyors készülődés,
felfrissülés, mert máris indul a debreceni városnézés első turnusa. Természetesen lemaradtunk, lóhalálában loholunk a csapat után, és csak a főtéren
történt meg a nagy találkozás. A legjobb helyen Debrecen főtere ugyanis nagyon szép.
A teret a Nagytemplom uralja. Hatalmas, puritán és méltóságteljes. Nem
gondoltam, hogy ilyen monumentális belülről (is) Puritánságában is lenyűgöző. Nem véletlen hogy nagyjaink szerettek itt országgyűlni, trónt fosztani,
különböző összejöveteleket tartani. Két-háromezer ember is elfér itt kényelmesen. Kissé összehúzva magát pedig kétszer annyi is. Elképzeltem, hogy
milyen lehet itt egy szép orgonakoncert.
Kisebb tanácskozás után, nagyon kedves és alapos idegenvezetőnk lelkes
biztatása mellett megszavaztuk, hogy, hogy felmászunk a toronyba. Kb. kétszáz lépcsőfok, de megérte. Odafentről gyönyörű a kilátás a városra. Ezen a
képen éppen a Debreceni Kollégium látható. Ki hinné, hogy annyira szigorú
volt, hogy csak kevés diák bírta végig kijárni. A hírességek közül, pl. csak
Kölcsey Ferenc.
Másik látványosság a szökőkút. Számomra kisség eklektikusnak tűnik. Nagyon dekoratív, színes kövekkel, és mázzal. És csobogó vízzel. Na, ez az
igazi! Ekkorra már elég meleg volt ugyanis. Este, amikor ismét erre jártunk,
nagyon meghatódtam. Zenés szökőkút ugyanis. Le lehet ülni egy padra, és
behunyt szemmel hallgatni a „Szerelni álmokat”. Szép kivilágítás, és még egy
fagyi is belefért.

Este megnyitó. Szerencsére az idő olyan kellemes volt, hogy kint tarthattuk a
kertben. Kisebb technikai nehézségek után (a zászló végül is megadta magát
és a helyén maradt). A vezetőség köszöntött bennünket. Debrecen már másodszor fogadta a találkozót. Bizony ez már az LVII-ik. „Belaktuk” már az
egész országot. Hála a debreceni csapatnak, számos program-várt ránk.

Autóbuszos Bihari körút. Imádom a buszos körutakat. Kiszállsz-beszállsz és
közben mindenfélét megismersz, olyan helyekre visznek, ahol még nem jártál. Rájössz hogy micsoda fantasztikus helyek és emberek vannak ebben az
országban. Pl. Ilyen Vámospércs is. A református templomban egy igen rokonszenves és agilis pap fogad bennünket először a templomot nézzük meg.
Utána pedig az imaházat, ahol még egy koncertben is részünk van. A pap
nagyon szépen orgonál, és énekel. Ökonomikus élvezetben van részünk.
Különböző felekezetek, dalait énekli. Érdekes, hogy mennyire megférnek itt
egymás mellett a különböző felfogások. A humánum összeköti az embereket.Sajnos futott az idő pedig élveztük volna még az orgona muzsikát.
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Ez már Álmosd. Kölcsey nevét általában Szatmárcsekével azonosítja közhit.
Holott itt születetett Álmosdon. Itt élte le a gyerekkorát, amíg a debreceni kollégiumba nem került. Lelkes tanár idegenvezetőnk, színezi is a mondanivalóját. Egy-két „pletykát” is megtudtunk tőle, a családjáról, a szemsérülésével
vagy máig is tisztázatlan halálával kapcsolatban. De nem ez a lényeg. Ő a
Himnuszunk költője.
A következő állomás: Létavértes. Egy gyöngyszem. Rengeteg fajta élmény
és látnivaló. Először is Itt születetett és élt Irinyi János. Igen a hangtalan gyufa feltalálója. Kevesen tudják, hogy nemcsak erről szólt az élete, nagy természettudós volt és nagyon szelíd ember. És igen az ő találmánya volt az almába vert szög, amivel a vashiányos embereket gyógyította. Nagyon szerették a
faluban, máig is emlékeznek rá.
Létavértes: Néprajzi múzeum. Tányér és köcsög , köcsög és tányér + tulipános ládák . És persze egy tüneményes idegenvezető. Amit tányérról és köcsögről tudni lehet azt ő mind előadta. Ki hinné, hogy ennyi mindent ki lehetett
fejezni a motívumokkal. Történelmet, családot, életmódot, gazdaságot, szegénységet. …. szépséget. Csak rövid az idő és sok a kérdés (!).
Ja igen…finom kávét is főztek.
A település barokk stílusú református templomában feltárásra került és látogatható a Bocskai család kriptája és temetkezési helyei. A falu észak-keleti
részén romantikus titokzatossággal emelkedik a várdomb. Egykoron ez volt a
lakóhelye Kismarja földesurainak. Többek között itt élt a Bocskai család.
Innen már „csak” Mikepércs következik és irány haza. Tartalmas, fárasztó,
emlékezetes nap volt.

Ez a kép másnap a Hortobágy-halas tavi túrán készült. Én nosztalgiázni mentem oda. Vezettem már ide túrát régebben. A Kis-Balaton után itt elégítettem
ki hirtelen jött madárrajongásomat Ezek pedig itt az én gyönyörűségeim. A
bivalyok. Két éve szerencsésebb voltam, akkor volt kisebb fajta is. Elbűvölő
egy bivaly borjú. Irigylem őket: Evés, ivás, emésztés, dagonyázás…..
Ez pedig egy madárvárta. Vagyis kilátó. Ide kell felmászni, ha látni akarjuk, a
halastavakat és madárvilágot... Kellemes, nem megerőltető séta. És szakadatlan békakoncert A túra végén a „Hortobágy” Nekem csalódás. A pusztát
beépítették. A látogató központ viszont tetszett. Folyamatos filmvetítések,
interaktív játékok, ….de odakint ….nem puszta szabadsága, hanem bazár és
bazár…
A Búcsú napja…. Esik az eső ! Háromnapi igen kedvező időjárás, most a
búcsúnapon megfordult. Na de semmi baj. van esernyőnk, amint azt látni. A
háttérben a Zsuzsi vonat amivel Hármashegyaljára érkeztünk. Itt aztán volt
egy köszöntő, és némi tanácskozás. Tekintettel az időre a túraútvonalak lerövidültek, viszont ezzel párhuzamosan nőtt a büfé látogatottsága.
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Egy életkép a Hármashegyi kilátó tetejéről. Azok ott nem gombák, hanem
bizony esernyők. Becsülettel végig áztuk az, egyébként nagyon szép túraútvonalat. A végén sokan magukhoz vettünk még némi finom helyben főzött
pörköltet, aztán szépen hazavonatoztunk. Délután csendes pihenő volt, sokan sétálni mentek, fürdőzés aznap már nemigen esett. Valahogy elég volt
vízből.
És eljő az este, és eljő a záróünnepség. Együtt az egész társaság. A résztvevők köszöntése, értékelés, eredményhirdetés.
A találkozó nagyon jó volt, nagyon szép, változatos, sokrétegű, jól szervezett
…
És még az égiek mellénk álltak!
Le a kalappal a debreceniek előtt !
Jövőre ??? Lentiben találkozunk!
„Bakancsban, vasparipával !”

A debreceni
LVII. VTSZ vetélkedőjének
helyezései
1.
MÁVTI
2.
BKV SC
3.
Győr 1
4.
Szentes
5.
Északi Fény
6.
MVSC
7.
Vezig 2. Gyopár
8.
Vezig 1. Hajdú
9.
Győr 2 Encián
10.
Alföld Csoport
11.
Kökörcsin
12.
Gyula és Csapata
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Az ízek büvöletében
10 + 1 hagyományos hajdúsági étel amit muszáj megkóstolnod !
A tiszántúli ember elsősorban levesevő. Úgy tartja a néphagyomány, hogy nem is ebéd az ebéd, ha
nincs leves. A hajdúsági előételek között találhatunk pergelt leveseket (tiszta levesek), húsleveseket,
gyümölcs, valamint tejleveseket. Levesbetétként gyakran használtak csigatésztát, melynek elkészítéséhez csigacsinálót használtak, ilyenekből szép gyűjtemény található a Déri Múzeumban.
A húsételekből csak a gazdagabbak asztalára jutott minden nap, de az ilyen ételeket a szegények is
élvezhették egy-egy ünnep alkalmával. A legszegényebb emberek hétköznapi tápláléka a kása volt,
mely leggyakrabban kölesből főtt. Ilyen a tejjel ízesített karimás kása vagy az öregen főzött hajdúkása,
a hússal készített juhhúsos kása.
Külön említést érdemel a debreceni kenyér és a debreceni perec, amely a vásárok keresett terméke
volt. A vásárokról hozott száraz perecet tejjel megöntötték, ízesítéséhez tejfölt, túrót és szalonnatepertőt használtak.
Nagy kedvencek közé tartozott a tészta is, melyet többféleképpen készítettek a ház asszonyai. Ilyen
volt például a galuska, a csusza, a nyújtott derelye, a mákos bobájka (babájka vagy guba) és az öntött
perec. A zsírban sült tészták inkább az ünnepek kísérői voltak. A kürtöskalács itteni elnevezése a fán
sült kalács. A fánkhoz hasonló tésztából két szál összefonásával készült a fonatos, más néven karingó.
Nézzük tehát néhány konkrét, hagyományos hajdúsági ételt!
Elkészítés: A tojások két végét kilyukasztjuk,
1. Orjaleves
tartalmát kifújjuk, majd a tojáshéjakat forró
Hozzávalók: 200g dkg 8 tojásos – csigatészta
vízben kifőzzük. A kölest bő vízben puhára
vagy cérnametélt, 60 dkg csontos karaj, 50 dkg
pároljuk, a tüdőt ledaráljuk, a szalonnát apró
vegyes zöldség, 10 dkg zeller, 20 dkg karalábé,
kockára vágjuk. A petrezselyemzöldet és a
10 dkg kelkáposzta, 1 kg sertéscsont, 5 dkg
vöröshagymát is kicsi darabokra vágjuk. A
vöröshagyma, pár szem egész bors, só, tálalásköleskását, a tüdőt, a szalonnát, a tojássárgáját,
hoz: zöldpaprika.
a petrezselyemzölddel, sóval, borssal és az őrölt
Elkészítés: A sertéscsontból a felszeletelt
gyömbérrel összekeverjük. Ezt a tölteléket
zöldségek felével csontalaplét készítünk, amit 3
óvatosan a tojásokba töltjük, és 7-8 dl vízben
órán keresztül lassú tűzön főzünk. Ha elkészült,
megfőzzük. A zsíron a lisztből, hagymából
leszűrjük és ráöntjük a szeletekre vágott csontos
rántást készítünk, melyet tejjel felengedünk.
karajra, illetve a megmaradt zöldségre. Sózzuk,
Ezzel sűrítjük be a levest, ecettel ízesítjük, jól
borsozzuk, majd lassú tűzön egy órán át főzzük.
kiforraljuk.
Sós vízben kifőzött csigatésztával és karikákra
3. Angyalbögyörő
szeletelt zöldpaprikával tálaljuk.
Elkészítés: Főtt krumplival, liszttel, sóval és
2. Kukóleves
tojással tésztát gyúrunk, melyből kb. ujjnyi
Hozzávalók: 2 kukó (kifújt tojáshéj) személyenvastagságú rudakat sodrunk. Ezt 1-2 cm-es kis
ként, 15 dkg köles, 20 dkg sertéstüdő (vagy főtt
korongocskákra szétdaraboljuk. Ezeket a kis
sertéshús), 5 dkg füstölt szalonna, 1 csomó
darabokat a tenyerünkben hegyesre sodorjuk,
petrezselyem, 1 fej vöröshagyma, 2 tojássárgája,
majd sós vízben kifőzzük. Zsemlemorzsát
őrölt gyömbér ízlés szerint, 1 ek. zsír, 2 ek. liszt,
pirítunk, ebbe megforgatjuk az angyalbögyörőket.
2 dl tej, ecet ízlés szerint.
Sósan is, édesen is fogyaszthatjuk.
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4. Tísztagombóta
Elkészítés: A reszelt tésztát sós vízben öregre
főzzük, sóval, borssal ízesítjük, majd a tetejére
apró kockára vágott szalonnatepertőt és forró
zsírt teszünk. (A fövő vízbe tehetünk néhány
szem krumplit is.)

5. Karimáskása (hajdúkása)
Hozzávalók: 20 dkg szalonna, 1 fej vöröshagyma, 1 kk. fűszerpaprika, 40 dkg köleskása, 1/2
liter tej
Elkészítés: Az apróra vágott szalonnát kiolvasztjuk. Az apróra vágott hagymát megpirítjuk,
elkeverjük fűszerpaprikával. Rátesszük a köleskását, és vízzel felöntve puhára főzzük. Találás
előtt hideg tejjel leöntjük. (Innen kapta nevét is: a
tej a tál karimájáig ért.)

6. Töltött marhahús
Elkészítés: Kb. 75 dkg sovány marhahúst
vékony szeletekre vágunk, s jól kiverjük. Teszünk
rá egy szelet savanyú uborkát, egy szelet főtt
tojást, szalonnacsíkot. Ezután összesodorjuk és
cérnával átkötjük. Hagymás zsírt pirítunk, ezt egy
csésze vízzel felengedjük, sózzuk, borsozzuk és
belerakjuk a göngyölt marhahúst. Fedő alatt
puhára pároljuk, majd tejföllel leöntjük.

7. Bika (Biblia, Dübbencs)
Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 dkg élesztő, bőven
olvasztott zsír
Elkészítés: 10 dkg élesztőt pici cukorral langyos
tejben megkelesztünk. Hozzákeverünk l kg
lisztet, szükség szerint tejjel megdagasztjuk.
Mikor megkelt, kis cipókat formálunk belőle.
Zsíros kézzel kissé ellapítjuk, pici zsírral megkenjük, majd zsírozott tepsiben kisütjük. Tölthetjük is
lekvárral vagy túróval.

8. Vízen kullogó (Vízen kőtt tészta)
Elkészítés: 6 tojást fél liter tejjel, benne oldott
élesztővel, 4 darab kockacukorral, csipet sóval
és annyi liszttel, amennyit felvesz, jól elkavarunk.
Azután fehér vászondarabba kötve egy veder
hideg vízbe tesszük. Egy madzaggal az edény
füléhez kötjük, hogy a batyu a vízbe lógjon.
Amikor a tészta megkelt, akkor feljön a víz
tetejére és megfordul. Ezután, olyan deszkán,
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amit kristálycukorral meghintünk, elnyújtjuk,
hosszúkás darabokra vagdaljuk. Ezeket patkó
alakúra formálva zsírozott tepsibe rakunk és
kisütjük.

9. Fonatos (karingó)
Hozzávalók: 3 dl tej, 4 szem kockacukor, 4 dkg
élesztő, 4 tojássárgája, 8 dkg liszt, 7 dkg vaj; a
sütéshez: bőven olaj
Elkészítés: 1 dl tejben megáztatunk 1 szem
cukrot, és ebben megkelesztjük az élesztőt. A
tojássárgákat a maradék cukorral habosra
keverjük. Hozzáadjuk a lisztet, kevés sót és a
megfuttatott élesztőt. A tésztát fakanállal simára
dolgozzuk. A kissé megolvasztott vajat részletekben adjuk a tésztához. Langyos helyen kb. 1
óráig kelesztjük. Gyúródeszkán kinyújtjuk, majd
elvagdossuk, megsodorjuk és két szálat összefonunk. Bő forró olajban kisütjük. Az egyik oldal
sütése közben lefedjük a lábast, míg a másik
oldalnál fedő nélkül sütjük. A tojássárgákat a
maradék cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk
a lisztet, kevés sót és a megfuttatott élesztőt. A
tésztát fakanállal simára dolgozzuk. A kissé
megolvasztott vajat részletekben adjuk a tésztához. Langyos helyen kb. 1 óráig kelesztjük.
Gyúródeszkán kinyújtjuk, majd elvagdossuk,
megsodorjuk és két szálat összefonunk. Bő forró
olajban kisütjük. Az egyik oldal sütése közben
lefedjük a lábast, míg a másik oldalnál fedő
nélkül sütjük.

10. Slambuc (öhön, öreglebbencs)
Hozzávalók: Fél kg krumpli, 20 dkg lebbencstészta, egy nagyobb hagyma, 20 dkg füstölt
szalonna,piros paprika, só;ha van: tenyérnyi
szalonnabőr,egy fél zöldpaprika és egy kisebb
paradicsom.
Elkészítés: A szalonnát apró kockára vágjuk,
kisütjük, a pörcöt kiszedjük. A kockára vágott
hagymát és a vékony csíkokra vágott zöldpaprikát a zsiradékon megfonnyasztjuk, majd hozzátesszük a tésztát, és szükség szerint kavargatva
aranybarnára pirítjuk. Beletesszük a meghámozott, karikára vágott krumplit, felhevítjük, megszórjuk a pirospaprikával, gyorsan elkeverjük, és
azonnal felengedjük annyi vízzel, hogy a krumplit
épp csak ellepje. Beletesszük a szalonnabőrt,
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paradicsomot, szükség szerint megsózzuk.
Felforralás után lassú tűzön főzzük, míg a
krumpli és a tészta megpuhul, és az egész levet
felissza. Azon forrón ráhintjük a félretett tepertőt,
és a bográcsban tálaljuk. Kínálhatunk hozzá
paprikát, paradicsomot, hagymát.

10+1. Hortobágyi tarhonya
És végül egy régi, nagyon népszerű alföldi
pásztorétel!
Hozzávalók: Fél kg krumpli, 20 dkg tarhonya,
egy nagyobb hagyma, 20 dkg füstölt szalon-

na,piros paprika, só; ha van: tenyérnyi szalonnabőr, egy fél zöldpaprika és egy kisebb paradicsom, kolbász
Elkészítés: az elkészítése teljesen azonos a
slambucéval,
annyi
a
különbség,
hogy lebbencstészta helyett tarhonyát teszünk
bele, a krumplit nem karikára, hanem kockára
vágjuk, és a feleresztés után kolbászt is karikázhatunk bele. Bográcsban az igazi, de azért
lábosban is lehet főzni.

DEBRECENI SZÍNES
A dolgok esti lélekvándorlása.
Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szivembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le
S lombjából felém az ő lelke reszket?

Tóth Árpád
Esti sugárkoszorú

Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek, –
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

Előttünk már hamvassá vált az út
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
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A tacskó
A debreceni önkéntesek közt, akik részt vettek Aradvár ostromában, volt egy tizenötéves vézna diák
akit kapitánya éretlen tacskónak tartott. Az angyalkúti ütközetben a debreceni önkéntesek egymásután
háromszor verték vissza a dzsidások rohamát. Ez ütközetben történt, hogy az éretlen gyerkőcz, akit
századosa minduntalan haza akart küldeni, a szuronyroham alkalmával elszakadt bajtársaitól és egy
dzsidás üldözőbe vette. A diák csodás hidegvérrel hirtelen megűállott, czélba vette a dzsidást és lelőtte. de e pillanatban már egy másik dzsidás száguldott feléje. A debreceni diák villámgyorsan megtöltötte a puskáját s mikor a német közelébe ért,azt is leterítette. Ámde hirtelen még egy dzsidás bukkant
föl s már nem volt annyi ideje, hogy puskáját újra megtöltse. Futásra vette hát a dolgot s egy sövénykerítésen akart átugrani, de alig kapaszkodott bele, már ott termett a dzsidás és oldalába döfött. A
dzsida csak hónalját horzsolta, mire az ifju megfordult, egy ugrással a német mellett termett s mielőtt
az lovát megfordította volna ledöfte. Ekkor aztán a leterí- tett három dzsidás fegyverét fölszedte, nagy
büszkén lépdelt velök a kapitánya elé s e szavakkal nyujtotta át neki: -Kapitány uram , ilyen éretlen
tacskó a debreczeni diák! ( Az 1848-as szabadságharc anekdota kincséből

„Ihol ni, uccu!” fölkiált a pap,
Amint egy hordóból dugaszt kikap;
„Szaladj csapért! ott fönn felejtém;
Szaladj öcsém, de meg ne állj!”
És fölrohan lóhalálában
Csokonai Vitéz Mihály.

A szomszédban valami lakzi volt.
Elébe hoztak ételt és italt;
És ím az étel és bor mellett
És a zenének hanginál
Csapot, papot, mindent felejtett
Csokonai Vitéz Mihály.
Petőfi Sándor (Pest, 1844. november.)

A likra tette tenyerét a pap;
Csak vár, csak vár, hogy jön talán a
csap,
S a csap nem jött, és a pap morgott:
„De mi az ördögöt csinál,
Hol a pokolba’ marad az a
Csokonai Vitéz Mihály?”
Csokonai
Egy kálomista pap s Csokonai
Egymásnak voltak jóbarátai.
Kilódul egyszer Debrecenből
S a jóbarát előtt megáll,
S: ihatnám, pajtás! így kiált föl
Csokonai Vitéz Mihály.
„No, ha ihatnál, hát majd ihatol,
Akad még bor számodra valahol,
Ha máshol nem, tehát pincémben;
Ottan nem egy hordó bor áll,
” Szólott a pap, s leballag véle
Csokonai Vitéz Mihály.

Tovább nem győzte várni a csapot,
Ott hagyta a hordót, (a bor kifolyt,)
Fölmén a pincéből a házba,
De ott fönn senkit nem talál.
Csak késő este érkezett meg
Csokonai Vitéz Mihály.
Hát a dologban ez volt az egész:
Kereste ott fönn a csapot Vitéz,
Zeget-zugot kikutat érte,
De csak nem jön rá, hogy hol áll?
És így csapért szomszédba mégyen
Csokonai Vitéz Mihály.
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„Micsoda körülményeknek köszönheti Debrecen létrejöttét, azt nem
tudom, de azt sem fejthetem meg,
mi bírhatott rá harmincezer embert,
hogy olyan vidéket válasszon magának lakóhelyéül, ahol sem forrás,
sem folyó, sem tüzelő, sem építőanyag nincs...- „
Robert Townson angol utazó, 1793
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A Lúdas Matyi Fazekas Mihály elbeszélő
költeménye, első változata 1804-ben keletkezett, kéziratban hamar elterjedt, és az író
tudta nélkül ki is adták Bécsben. Fazekas
átdolgozta a művet és saját neve alatt jelentette meg, 1817-ben Bécsben. Műve előszavában utal a plágiumra. Ritmusa: hexameter. A Lúdas Matyi (alcíme: Egy eredeti magyar rege négy levonásban) Fazekas Mihály
vígeposza az egyszeri libapásztorfiúról szól,
aki többször is túljár a kapzsi és zsarnok
földesúr, Döbrögi eszén. Fazekas a mű témáját a középkorba helyezi, de saját koráról
mond ítéletet. Főhőse jellegzetes népmesei
figura. Végső formájában 1817-ben jelent meg először. A Lúdas Matyi-történet – vándor motívum.
Fazekas azonban igazán magyar történetté alakította, a táj magyar, az emberek magyar parasztok,
Döbrögi magyar földesúr. Fazekas műve bizonyítja gazdag szókincsét, a tudományos műveltségét is.
A költő szívesen alkalmazza a népnyelv fordulatait, tájszavait; stílusa humoros, és tükrözi együttérzését a szegény néppel. A műből Dargay Attila készített egészestés rajzfilmet, 1979-ben Számos egyéb
adaptáció is készült belőle, így például 1949-ben az első magyar színes film, Soós Imre főszereplésével. (rendezte: Nádasdy Kálmán és Ranódy László). Még korábban: Deésy Alfréd (1922) rendezésében
Gulyás Pál
Bolygók
Bolygó a Föld, a Nap körül forog.
Mint egy bánatos éjjeli bogár,
a sugárzó mennyei sátorok
között a Föld sötéten szálldogál.

Az ember is bolygó: a néma sír
bolygója. A homályban hontalan
szemléli a tartományok kinyílt
virágait s letűnik nyomtalan.

Óh, mennyi bolygó van! Tolonganak
egymás hátán vadul, míg nesztelen
a hegyeken túl áldozik a
Nap s az éj komor fejfája megjelen.

Gulyás Pál a népi írók csoportjához tartozó, eredeti hangú,
erősen gondolati jellegű lírikus. A világnyelveken kívül finnül, ógörögül, izlandi nyelven és románul olvasott. Korai
költészetére a német líra és a Nyugat nagyjai hatottak, de filozófiai érdeklődése is megmutatkozik verseiben.. Az 1930as években a népi mozgalom poétikai törekvéseihez csatlakozva formavilágában is követve szólaltatta meg a néphagyományokat. A vidéki irodalom fontosságát hangsúlyozta,
és Debrecenben kívánt szellemi központot kialakítani. Érzékeny idegekkel fedezte fel a háború felé haladó ország veszélyeztetettségét (Csokonai gúlája előtt), elutasította a német és olasz orientációjú külpolitikát (Nibelungi köd, Isten
követje), kozmikus látomásokban jelenítette meg a közelgő
pusztulás képeit (A Biblia siratása, Új vanitatum vanitas).
Az Alföld csendjében (1943) című kötetében vált éretté költészete. A finnugor folklórban találta meg a mintát, amelyhez a népi jellegét kifejezni kívánó magyar költészetnek Gulyás felfogása szerint igazodnia kellene. Út a Kalevalához
(1937) című tanulmánya szerint a finn népi eposz világképében "egy pentatonikus lényegre redukált s abból újrafejlesztett, újra hatványozott népiségben" található meg az a harmonikus életérzés és kultúra, amely leküzdheti a XX. század
szellemi válságát.
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