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Köszöntöm Önt a Hajdú-Bihar 
Megyei Értéktár elemeit bemu-
tató kiadvány lapjain. szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez a kiadvány 
nem törekszik a teljességre, csu-
pán betekintést kíván nyújtani a 
megyénkben fellelhető, már azo-
nosított, megyénk sokszínűségét 
igazoló értékekből.

A magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a települé-
si, valamint a megyei önkormányzatok értéktár bizottságot 
hozhatnak létre, amely bizottság azonosítja, rendszerezi az 
illetékességi körébe tartozó területen fellelhető értékeket, és 
azt egy adatbázisban, az értéktárban tartja nyilván. Értéke-
ink számbavétele egy alulról felfelé építkező rendszerben 
történik, ahol a piramis csúcsán a hungarikumok állnak. A 
piramis első lépcsőfoka a települési és a megyei értéktár, 
majd ezek fölött helyezkedik el a Magyar Értéktár. A Magyar 
Értéktárban lévő nemzeti értékekből kerülnek ki a kiemelke-
dő nemzeti értékek és a hungarikumok.

A XXI. század fogyasztói és információs társadalmában 
egyre inkább veszendőben vannak az identitásunkat, kötő-
déseinket és gyökereinket jelentő tárgyi, szellemi emlékek. 
Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre 
méltó értékei, még akkor is, ha ezt az ott élők nem tekintik 
annak. A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés azzal a céllal hozta 
létre a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottságot, hogy szám-
ba vegye, és összegyűjtse a megyében fellelhető nemzeti 
értékeket. A Bizottság által azonosított nemzeti értékek a 
jogszabály adta lehetőségeknek megfelelőn szinte minden 
kategória besorolásának eleget tesznek. Így az értéktárban 
szerepelnek természeti értékek, épített környezeti elemek, 
agrár- és élelmiszergazdasági elemek, gyógyhatású készít-
mények, ipari és műszaki megoldások, a népművészeti és 
a népi kézművesség tárgyi emlékei, kulturális örökségünk 
javai, turizmust szolgáló értékek. 

Bízom benne, hogy e kiadvánnyal felkeltettem megyénk 
értékei iránti érdeklődését.

Pajna Zoltán

a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke

Kedves Olvasó!
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Érték neve: Álmosdi Kölcsey Emlékház 
Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetősége: Álmosd, Kölcsey u. 11.

A Kölcsey család régi lakóháza, a mai Kölcsey Emlékház az 1700-as évek 
végén épült népies klasszicista stílusban. 

Az emlékház alaprajzi rendszere kétmenetes, háromosztatú kúria felépítését 
idézi. Az épület közepén pitvar áll szabad tűzhellyel és nyitott kéménnyel. 
A lakóház homlokzata díszített, ablakai körül vakolatdíszes keretezés látha-
tó. A boltíves ámbitusról nyíló 2 nagyszobát a konyha szabad kéményébe 
kapcsolt beépített boglyakemence fűtötte. Az eredetileg zsindellyel fedett 
épület a jelenlegi kúria bal oldali része, a kamra és a boltozott borospince 
később épülhetett a házhoz. A ház építészeti és műemléki szempontból is 
értékes épület.

Ez a ház Kölcsey Ferenc - Himnuszunk írója - életének szerves része volt, itt 
nevelkedett, majd többször visszatért ide. 

Emléktábla (az emléktáblát vitéz László Miklósné állíttatta 1938-ban) őrzi, 
hogy ebben a házban élt és alkotott Kölcsey Ferenc, és ez mentette meg a 
házat a lebontástól. A költő születésének 200. évfordulója alkalmából 1990. 
augusztus 8-án került átadásra az épületen lévő új emléktábla. Az épület 
kertjében 1975-ben avatták fel a költő mellszobrát, amely Marton László 
Munkácsy-díjas szobrászművész süttői mészkőből faragott alkotása. Az ud-
vari gémeskutat az önkormányzat állíttatta vissza eredeti állapotába.
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Érték neve: Hajdúböszörmény településszerkezete 
Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetőség: Hajdúböszörmény

Érték neve: Hajdúkerület székháza
Kategóriája: épített környezet
Fellelhetősége: Hajdúböszörmény, Kossuth L. u. 1.

Hajdúböszörmény egyike azon európai városoknak, amelynek egyik legféltettebb kincse maga a 
település körkörös településszerkezete. A körgyűrűs sugaras irány klasszikus példája az ólasker-
tes, két beltelkes településnek. Ebben a szerkezetben, térben elkülönült egymástól a lakóház és 
a gazdasági tevékenység színtere, az úgynevezett kert vagy ólaskert. Ennek katonai-védelmi és 
gazdasági okai egyaránt voltak. A várost átszelő négy út találkozásánál jött létre az egykori piac, 
ma Bocskai tér, amely Közép-Kelet-Európa egyik legegységesebb főtere, ahol több meghatározó 
épület is található.

A településszerkezet egyedülálló, figyelemre méltó annak fejlődése, alakulása.

A Hajdúkerület székháza – a megye legrégibb középülete – ma a Hajdúsági Múzeumnak és a Városi 
Bíróságnak ad otthont. Maga az épület három építési fázisban készült el. Az első Jenovai János deb-
receni kőművesmester által valósult meg 1762-65 között. Rövid idő alatt kiderült, hogy a Hajdúkerület 
megnövekedett funkciója nyomán bővíteni szükséges az épületet. Rachbacuer József építőmester ter-
vei alapján az új szárnyat 1808. augusztus 2-án adták át. A harmadik építési szakasz Baltazár János 
(Baltazár Dezső református püspök apja) hajdúkerületi mérnök nevéhez fűződik, akinek tervei alapján 
Vecsey Imre, a kor neves építésze 1867-71 között végezte el a bővítést.

Az épület mind közjogilag, mind kulturálisan meghatározó szereppel bírt és bír ma is nem csak a Hajdú-
ság, hanem a megye, de az ország életében is.
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Érték neve: Debreceni kerámia
Kategóriája: kulturális örökség 
Fellelhetősége: Debrecen - Tímárház, Nyírábrány

Érték neve: A Fazekas dinasztia munkássága, a nádudvari fekete kerámia
Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetősége: Nádudvar

Debrecen a Kárpát-medence hat fazekas stílusközpontja közül az egyik legjelentősebb. A debreceni 
fazekasság a XVI. századra nyúlik vissza. A kerámiakutatók véleménye szerint a magyar népi kerámia 
egyik kiemelkedő stíluscsoportjának, az un. közép-tiszai stíluscsoportnak (a legrégebbi stíluscsoport) 
kiindulópontját képezte a debreceni fazekasság. A kerámia készítőit mind a keleti, mind a nyugati kultú-
rákból érkező hatások jelentősen befolyásolták, ez a kerámiák formavilágában, és díszítésében egyaránt 
nyomon követhető.

Debrecenben néhány fazekas a XX. század utolsó negyedében felélesztette a debreceni kerámiák ké-
szítését. A mesterek nagy része a debreceni kerámia három eltérő stílusa (világos színű – kisebb tárgyak, 
vörös színű írókás tárgyak, zöld mázas domborműves kerámiák) közül egy-egy fajta készítésével foglako-
zik, viszont van egy alkotó (Terdik Angéla), aki mindhárom stílusban készít tárgyakat. 

A föld és tűz, a parancsoló emberi szükséglet teremtette az egyik legrégibb alföldi fazekas központot, 
Nádudvart a Hortobágy „mellyékén”. A település több ezer éves kerámiakészítési eljárást őrzött meg. Az 
ősi hagyományt napjainkban is továbbéltető, virágzó nádudvari fazekasmesterség és a Fazekas dinasztia 
neve évszázadok óta összetartozó fogalom. Az 1700-as évekre visszamenőleg tanúskodnak az anya-
könyvek arról, hogy az itt élő, valószínűleg ragadványnevéről elnevezett Fazekas családban apáról-fiúra 
szállt a mesterség ismerete. A család munkásságának darabjai, a minták, formák változó gazdagsága, 
mint mérföldkövek jelzik a népi agyagedény készítés megtett útját napjainkig. A család a hagyományok 
tiszteletével, magas művészi szinten elkészített kerámiák révén méltán vív ki elismerést. Az újabb és újabb 
generációk – jelenleg 7 fazekas dolgozik a Fazekas családban – továbbviszik a nádudvari fekete kerámia 
legnemesebb hagyományait.
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Érték neve: Szalmafonás   |   Kategóriája: kulturális örökség   |   Fellelhetősége: Hajdúnánás

Érték neve: Debreceni mézeskalácsosság   |  Kategóriája: kulturális örökség   |  Fellelhetősége: Debrecen és környéke

A hajdúnánási szalmafeldolgozás legjelentősebb 
időszaka a XIX. század közepétől a XX. század 
közepéig tartott és máig hatással van a város éle-
tére. A búza szárát felhasználó ipari tevékenység 
keretében készültek a szalmakalapok Hajdúnáná-
son, amely gazdasági és társadalmi fellendülést 
is teremtett a városnak. Az otthon előállított szal-
mafonatokat eleinte házilag varrták össze, majd a 
polgári divatban is elterjedő kalapok iránti igény 
megnövekedett, a kereslet hatására létesültek a 
szalmafonásra épülő gyárak, üzemek. A kalapok 
mellett papucsokká, szatyrokká, szőnyegekké 
dolgozták fel a szalmát. A szalmafeldolgozás 

nagymértékű fejlődése az 1920-as évekig tartott, 
amikor Trianon következtében piacai nagy részét 
elvesztette. Innentől kezdve néha megújulva, át-

alakulva, szövetkezetté válva az 1960-as évekig 
tart a szalmafeldolgozás, egyre csökkenő meny-
nyiségben és termékválasztékkal.
A szalmafonás feldolgozásának tudásanyaga 
nem veszett el, megtalálható a róla szóló leírá-
sokban, az összegyűjtött múzeumi anyagban, 
jelen van az idős emberek ismeretében, a népi 
iparművész és a Népművészet Mestere címet 
viselő alkotó, Reszeginé Nagy Mária munkáiban. 
E tudásra alapozva készült el a XXI. századi ki-
hívásokra válaszoló szalmafonó munkaprogram, 
amely keretében ismét készülnek szalmatárgyak 
immár turisztikai jelleggel. 

A mézeskalácsosság hosszú történeti múltra visz-
szatekintő tevékenység. A XVII. század végétől 
kezdődően országszerte létrejövő céhek sorá-
ban Debrecen az elsők között volt. A debreceni 
mézeskalácsokat keményfából faragott formák, 
ütőfák segítségével formálták. Ezeket a sokszor 
művészi színvonalú faragványokat maguk a mé-
zeskalácsos mesterek, vagy ügyes kezű fafaragók 
készítették, amelyeket változatos ábrázolással lát-
tak el. A debreceni mézeskalácsok legismertebb 
formája a debreceni tányér volt, amely ennek az 
országszerte elterjedt alapformának a legdísze-

sebb változata, legtöbbször virágmintával készült. 
A másik legismertebb forma a debreceni szív volt, 
amelyből készítettek ütőfás és a XX. századtól 
színezett, un. ejzolt, tükrös változatot is. Emellett 
a pólyás csecsemőt ábrázoló báb, a huszár és 
a kard volt a legkedveltebb, ezeket szintén piros 
alapon színes cukormázzal díszítik. A debreceni 
mézeskalácsosság formakincse eltér a Dunántú-
lon ugyancsak ismert és kedvelt mesterség ott al-
kalmazott formáitól. A debreceni mézeskalácsos-
ság egyik nevezetessége a városnak. 
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Érték neve: Debreceni női kisbunda hímzés   |   Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetősége: Debrecen

Érték neve: Komádi hímzés   |   Kategóriája: kulturális örökség   |   Fellelhetősége: Komádi

A debreceni női kisbunda viselése a  XIX. század első évtizedeiben jelent meg, erről tanúskodnak azok a Déri Múzeum-
ban fellehető, népies vízfestmények, melyek egyben a debreceni hímzett női kisbundák legkorábbi ábrázolásai. Virágko-
rát a XIX. század második felében élte. A 85-90 cm hosszú, barnára színezett, ujj nélküli, pelerin szabású női kisbunda 
ünneplő viselet volt. A díszítményét azok a hímzések adják, melyek a bunda elejére, válltányérjára, háta közepére kerültek. 
A növényi ornamensekből építkező, virágtőben összerendezett minták szimmetrikus elrendezésűek, díszítőmotívumaiban 
pedig igen korai, reneszánsz elemeket őriztek meg. A hímzés egyes elemei szoros rokonságot mutatnak a szűrhímzés 
díszítésével. A mintákat ritka lapos öltéssel, sodrott zöld selyemfonállal varrják ki. Az egyszínű, zöld díszítményt a motívu-
mok közepébe helyezett lilás, vagy bordó árnyalatú pettyek élénkítik. Ez a díszítmény ilyen formában csak a debreceni 
kisbundákról ismeretes, ezáltal egyedi díszítménynek tekinthető. Napjainkban hímző szakkörök gondoskodnak a minta 
továbbéléséről.

Fotó: a Déri Múzeum gyűjteményéből

A hímzés, mint díszítő eljárás évszázadok óta jelen 
van falvainkban, de tárgyi emlékei ritkán őrződtek 
meg, ezért is számít különlegesnek a komádi 
hímzéshagyomány felfedezése és feltámasztása. 
Fekete Erzsébet nevéhez köthető ez az esemény, 
aki anyai nagyanyja vásznai között talált egy hím-
zett lepedőt, amely az 1870-es években készült. 
Vizsgálódásainak eredményeként tudjuk, hogy 
Komádiban két féle hímzést is készítettek, az 
egyik a rusztikus vászonhímzés, amely egykoron 

az ágyiruhák díszítménye volt és ma elsősorban 
lakástextileken, viseleteken látható. A másik típus 
a könnyed, nagyon aprólékos, finom elemekből 
építkező fehérhímzés, amely a XIX. század végén 
terjedt el. A fehérhímzéssel elsősorban férfiin-
geket, női ingvállakat, fehér alsókat, kötényeket 
díszítettek. Napjainkban a komádi hímzés motí-
vumrendszerében, mintaszerkezetében, varrás-
technikájában, színezésében az egyszerűség, az 
áttekinthetőség, a visszafogottság a jellemző.
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Fotó: a Déri Múzeum gyűjteményéből

Érték neve: Derecskei szűrrátét   |   Kategóriája: kulturális örökség   |   Fellelhetősége: Hajdú-Bihar megye

Érték neve: Furtai hímzés   |   Kategóriája: kulturális örökség   |   Fellelhetősége: Furta

Az 1870-es évektől Nagyvárad térségéből kiin-
dulva a szűrök díszítéseként jelent meg a rátétes 
vagy applikált díszítési technika.  A XIX. század 
végén a varrógép megjelenésével vált népszerű-
vé és elterjedtté, mert ezzel az új technikával a 
szűrkészítés idejét lerövidítették. Az ilyen formán 
olcsóbbá váló szűrök hamar közkedveltek lettek, 
és szinte kiszorították a hímzett szűröket az 1920-
as évekre. Vidékünkön Berettyóújfaluban, De-
recskén, Debrecenben, Nagylétán és Hajdúbö-
szörményben készítettek rátétes díszű szűröket, 
de dolgoztak mesterei Sarkadon és Zsákán is.  
A derecskei szűrrátét legfőbb jellegzetessége 
az, hogy a mesterek a díszítendő felület minden 

apró részletét ékszerszerű művességgel igyekez-
tek kidolgozni, a legkisebb helyet is megtöltötték 
cakkosra vagdalt mintával úgy, hogy azok szabá-
lyos kompozíciós rendet alkottak. Legkedveltebb 
motívumuk a csipkézett szélű szegfű, a szegfűk 
közötti teret különböző formájú levelek töltik ki, 
ritkábban rozettaformát és címermotívumot is ké-
szítettek. 
A szűrkészítés applikációs technikája annak kö-
szönhette a fennmaradását, hogy a mesterek 
már az 1920-30-as évektől sikeresen megtalálták 
annak továbbélési formáit elsősorban lakástextíli-
ákon és viseletdarabokon. 

A magyar népi hímzések között méltán figyelemre 
méltó a furtai hímzés, melynek sajátos a forma-
készlete, díszítőstílusa. Szerkesztési módja és 
mintaelrendezése legteljesebben és legtökélete-
sebben az 1880-as években készült kék surcvá-
szon alapanyagú férfikötőkön érvényesült. Ezek a 
jegyajándékba készült fehérrel hímzett kötények 
váltak a furtai fehérhímzés legjellegzetesebb da-
rabjaivá. A furtai hímzés a századfordulón még 
igen elterjedt volt, de a második világháború után 
csak szórványos emlékek maradtak róla. Első-
sorban a fehér házivászon és gyolcs alapanya-
gú férfiingek elején, mandzsettáján, vállfoltjain, 
jegykendők sarkain, női ingvállak, hálókabátok 
nyakán, fehérneműk és alsószoknyák alján jelent 

meg. Azon kevés hímzés közé tartozik, amelyek 
megőrizték szabályos kompozíciós rendszerüket, 
egyszerű mintakincsüket abban a korban is, mi-
kor a hímzések a szűcs és szűrhímzések hatására 
zsúfoltabbá váltak.  A mintákat általában lapos és 
száröltéssel varrják ki, de az öltések iránya szi-
gorúan kötött. Az 1920-as években megjelent a 
fehér alapon pirossal varrt furtai hímzés is, amely 
általánosan elterjedt s csaknem kiszorította a fe-
hér hímzést a lakásbelső tárgyain. Az 1930-as 
években kezdett kiszínesedni elsősorban a női 
kötényeken, de ez a jelenség periférikus maradt. 
Ma is egyre többen fáradoznak a régi hímző ha-
gyományok felélesztésén, a furtai minták és motí-
vumok megismertetésén.
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Érték neve: Debreceni cifraszűr  |  Kategóriája: kulturális örökség 
Fellelhetősége: Debrecen

Érték neve: Debreceni guba  |  Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetősége: Debrecen

A XIX. században a paraszti viselet egyik legreprezentatívabb 
felsőruhája a férfiak által hordott cifraszűr. Legelterjedtebb az 
Alföldön volt, ahol a kunsági, a debreceni és a bihari cifraszű-
rök, az északibb részeken a hevesi, valamint a dunántúli és a 
kalotaszegi cifraszűrök a legismertebbek. Különösen híresek 
voltak a debreceni szűrszabók készítményei, amelyek kie-
melkedtek a környéken készített hasonlóan míves darabok 
közül. A debreceni cifraszűr alapja fehér posztó, rajta piros és 
zöld árnyalataiból összeállított hímzett motívumok találhatók. 
A debreceni szűrök hímzett díszeit hímzőasszonyok készí-
tették. Legjellemzőbb díszítőeleme a hímzett nagy aszajfolt, 
szinte a hónaljtól a szűr aljáig hímezték.

A XIX század végén két díszítőtechnika – a hímzés és a rá-
tétes díszítés éppen a megye területén találkozott. Az alföldi 
hímzett szűr és a bihari posztórátétes cifraszűr díszítettsége 
az ujj alatti részt alkotó aszajon, az elején és a galléron mutat-
kozik meg leggazdagabban. 
A cifraszűr a XX. sz. elején kikerült a férfi ünnepi viseletből, a 
mesterség megszűnt. A szűrkészítés tudásanyaga azonban 
tovább élt napjainkig, és jelentős művelőit találhatjuk a város 
népművészei között, akik méltó utódai az elmúlt századok 
nagyhírű mestereinek.

Debrecenben a gubaposztó készítés az 1740-es években 
kezdődött, amikor itteni mesterek „orosz asszonyokat” ho-
zattak Nagyszőllősről, akik megfonták és megszőtték a gu-
baposztót. A debreceni bárányfürtös gubát 1770-ben már 
350 gubacsapó szőtte Debrecenben, s e mesterségre utal 
a városban mai Csapó utca neve.
A guba gyorsan elterjedt, mivel olcsóbb volt a szűrnél, így 
a szűrök iránti keresletet háttérbe szorította. Ez évszázados 
viszálykodást eredményezett a gubacsapók és a szűrsza-
bók között.
A debreceni guba jellegzetessége az un. fürtös guba volt, 
amelybe a posztó szövése során gyapjúfürtöket szőttek be.  

A debreceni gubákat csak a magyar racka juh gyapjából 
készítették, amelynek hosszúszálú, göndör fürtös gyapja 
van, a birka – német juh – gyapja nem volt erre alkalmas.  
A debreceni gubák jó minőségük miatt az országban első 
helyen álltak, ez a magyarázata annak, hogy a Debrecen-
ben tanult gubás legényeket felmentették a vándorlás alól.
Bár ennek a jellegzetes ruhadarabnak a használata, és az 
egykoron híres debreceni kézműves tevékenység is telje-
sen megszűnt, napjainkban szövő népművészek a mai di-
vatnak és életvitelnek megfelelő kabátokat és kiegészítőket 
készítenek a guba karakterét megtartva. 
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Érték neve: Mihalkó-féle hortobágyi pásztorkalap
Kategóriája: kulturális örökség kategória
Fellelhetősége: Balmazújváros

Érték neve: Debreceni gyöngyös-bogláros párta
Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetősége: Debrecen

A kalap a XIX. század legváltozatosabb formájú viseletda-
rabja. A kalaposmesterséget űző balmazújvárosi Mihalkó 
család több, mint 100 év óta látja el kalapokkal az Alföld 
pásztorait. Termékük, a merinói bárány gyapjából, kézzel 
készített, egyedi formájú, a viselő foglalkozását jelző horto-
bágyi pásztorkalap, ennek anyaga feketére festett nemez-
ből készül. A hagyományos módon készített alapanyag na-
gyon tartóssá és vizet át nem eresztővé tette a kalapokat. 
Ezért is olyan kedvelt a pásztorok körében, nagy melegben 
árnyékot biztosít, esőben széles karimájával felfogja a vizet. 
A hortobágyi pásztorkalapok fajtái: csikós kalap, gulyás ka-
lap, juhász kalap.

Csikós kalap

Gulyás kalap

Juhász kalap

A magyar női viseletek, kifejezetten díszítő funkcióit ellátó 
fejfedője a párta, amelynek ősiségét már honfoglaláskori 
leletek bizonyítják. A párta a XVII. századtól elsősorban az 
eladó sorban lévő fiatal leányok legfontosabb ékességének 
számított, a tisztaság, szűziesség, ártatlanság jelképeként. 
A párta tájegységenként más-más formájú, színű, és alakú 
volt. Az Alföldön hordott párták közül kiemelkedik a debre-
ceni gyöngyös-bogláros párta, amelyhez hasonlóval nem 
találkozunk más régiókban.

A korai időszakban a párta díszítményei áttört mintájú ve-
retek, korongok voltak ezüstlemezből, vagy bronzból, ké-
sőbb a XVI. századtól fémdrótos díszítés előzte meg a XVII. 
században megjelenő gyöngydíszítést. A debreceni párta 
ennek a díszítési módnak a legkiválóbbika, ahol apró igaz-
gyöngyökkel, a boglárokban pedig féldrága- és drágakö-
vekkel díszített változatok találhatóak. A debreceni leányok 
még a XIX. század közepén is ezt a fejviseletet hordták 
férjhezmenetelükkor, mindaddig, amíg a menyasszonyi ko-
szorú fel nem váltotta

Fotó: a Déri Múzeum gyűjteményéből 11



Érték neve: Böszörményi csengő   |   Kategóriája: kulturális örökség   |   Fellelhetősége: Hajdúböszörmény, Hortobágy

Érték neve: Pásztorcsengő gyűjtemény   |   Kategóriája: kulturális örökség   |   Fellehetősége: Báránd

A hajdúböszörményi csengőkészítő mesterek a 
XIX-XX. században készített csengői megtalálha-
tóak még napjainkban is a hortobágyi pásztorok-
nál. A tiszántúli állattartó gazdák és pásztorok kö-
rében nagy becsben voltak a hajdúböszörményi 
csengőöntő műhelyekből kikerülő ún. „böször-
ményi csengők”. A Hajdúsági Múzeum gyűjtemé-
nyében a legkorábbi, évszámmal ellátott csengő 
1816-ból való, az utolsó név szerint ismert mester 
Tisza Nagy Imre volt, aki az 1940-es évekig dol-
gozott. A közel másfél száz év alatt a böszörményi 
csengők megőrizték a templomi harangok alak-
jára, arányaira emlékeztető formájukat, s finom 

vonalvezetésű, gránátalmás díszítményük alap-
motívumát. 
A böszörményi csengők „vállán” két koszorú, 
vagy borda van, némelyiken a koszorúkat ferde 
vonalak kötik össze. Ekkor ezt a csengőt ráncos 
vagy rácsos csengőnek is nevezik. Oldala nem 
egyenes, hanem a „szája” felé 3-4 „rámával” ki-
szélesedik, így alakítva ki a harangformát. A bö-
szörményi csengők formája és az oldalán lévő 
motívum az évszázadok alatt sem változott. A 
mesterek dicséretét hirdető darabok máig hasz-
nálatban vannak. 

Hajdú-Bihar megye legújabb kulturális örökségi 
helyszíne, az országos jelentőségű Bárándi pász-
torcsengő-gyűjtemény a hagyományos paraszti 
kultúra különleges tárgyi együttesét mutatja be. 
Az állandó kiállításon megtekinthető 400 dara-
bos néprajzi gyűjtemény egy letűnt falusi kéz-
műves-iparnak, a csengőöntésnek állít emléket. 
A gyűjteményben megtalálható a Magyarország 
területén használt csengők számtalan típusa: 
böszörményi vésett díszítésű, kecskeméti, edelé-
nyi, Hamar-féle csengők, cigány csengők, per-
gők, jolsvai kolompok. A böszörményi évszámos 

csengők legkorábbi ismert darabjai 1810-ből is e 
gyűjteményt gyarapítják

A magyar pásztorcsengő évszázadokon keresztül 
a hagyományos paraszti állattartás meghatározó 
tárgyi eleme volt. Az állattartás átalakulása, a le-
geltetés visszaszorulása a csengőöntés hagyo-
mányának megszűnését is jelenti.   Ezért egyre 
fontosabb e tárgyak összegyűjtése, mert nem-
csak a pásztorok használati eszközei, hanem 
egyben különleges népművészeti emlékeink.

Berde Sándor fotója
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Érték neve: Csikóbőrös kulacs   |   Kategóriája: kulturális örökség   |   Fellelhetőség: Debrecen

Érték neve: Magyar szürke hajtóút   |   Kategóriája: kulturális örökség   |   Fellelhetősége: Európa

A csikóbőrös kulacs a magyar nép-
művészet egyik legemblematikusabb 
tárgya, amelynek elkészítése több 
szakma együttműködését követeli 
meg (csutorások, esztergályosok, 
szíjgyártók). A fában tartott italok ha-
gyománya valószínűleg a középkorra 
nyúlik vissza. A kulacsot bőrrel azért 
vonták be, hogy tovább megtartsa 
a bele töltött ital hűvösségét. Érde-
kessége a csikóbőrös kulacsnak, 
hogy míg a többi pásztorművészeti 

tárgyat maguk a 
pásztorok is elké-
szítették, addig a 
kulacsokat min-
dig mesterembe-
rektől rendelték, 

a mívesebb, díszesebb darabokat 
legtöbbször a gazda rendelte a szá-
madója számára, vagy a város is 
készíttetet egyet-egyet a számadói 
részére. Debrecenben a szíjgyártók 
készítették a gyakran míves sziro-

nyozással, vágott sallangokkal dí-
szített kulacsokat. A különleges da-
rabokhoz pávatollat is felhasználtak.
A csikóbőrös kulacs népszerűségé-
hez legjobban Csokonai Vitéz Mihály 
járult hozzá, aki külön verset szentelt 
„élete párjának” („Drága kincsem, 
galambocskám, Csikóbőrős kula-
csocskám,” …).

A magyar szürke szarvasmarhával való keres-
kedésünk eddig fellelt első írásos emléke a XIV. 
század közepén, Nürnberg városában keletke-
zett. A magyar Alföld legelőin vágósúlyúvá hizlalt 
jószágok lábon indultak el, akár ezer kilométeres 
utat is megtéve az európai vágóhidakig. A hajtó 
utak hálója az egész Kárpát-medencét beszőtte, 

beszövi. A magyar állattenyésztés jó hírét számos országba elvitték, évente 
100-200 ezer jószágot hajtottak a magyarok jórészt osztrák, német és itáliai 
piacokra. A hajtó utak mentén termékek, népszokások, hagyományok, kul-
túrák találkoztak, cserélődtek. Ezért a németek és az osztrákok mind a mai 
napig Európa egyik legjelentősebb kereskedelmi és kulturális útvonalaként 
tartják számon. A pesti közvágóhíd 1873. évi megépülésével a hajtó utak 
nemzetközi jelentősége háttérbe szorul, mivel attól kezdve a kiváló minőségű 
marhahús vasúton érkezett a bécsi húskereskedőkhöz.

Fotó: a Déri Múzeum gyűjteményéből
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Érték neve: Debreceni páros kolbász   |   Kategória: agrár- és élelmiszergazdaság    |   Fellelhetősége: Magyarország

Érték neve: Csegei korhely halászlé   |   Kategóriája: turizmus    |   Fellelhetősége: Tiszacsege, Rév u. 2. (Halászcsárda)

 A debreceni páros kolbász egy füstölt-főtt, jel-
legzetesen helyi eredetű csemege, fogalom szer-
te a világon. A páros kolbásznak nincs egyetlen 
kitalálója, megalkotói cívisváros hentes-mészáros 
céhébe tömörült mesterek, valamint az országos 
vásárokon, nagypiacokon sülthúst és kolbászt 
árusító asszonyok. A debreceni páros kolbász 
igazi cívis közösségi alkotás, évszázadokon át 
több változatában is újjászületett, mélyen bele-
ágyazódott a város gazdasági és kulturális hagyo-
mányrendszerébe. A páros kolbászt házi disznó-
torok alkalmával nem készítik.

Manapság sokféle debreceni kapható, a szakem-
berek szerint az igazi páros kolbász nem puha, 
nem kemény, kellemesen lédús, paprikával és 
fokhagymával ízesített, nem száraz, nem zsíros, 
átmérője 30-34 milliméter, hossza 12 centiméter. 
Ausztriában és Bajorországban vékony debreczi-
nert készítenek. 
Az egyik, páros kolbászt kínáló debreceni étterem 
szlogenje: „A jó debreceni  ismérve, hogy  rop-
panós, lédús, kiegyensúlyozottan  fűszeres,  és 
csak szakállkával fogyasztható!” 

A csegei korhely halászlét a szakácsok a tisza-
csegei asszonyoktól tanulták, régi receptek figye-
lembe vételével, saját szájuk íze szerint, kicsit át-
formálva készítik. A csegei korhely halászlé alapja 
a hagyományos tiszai halászlé, amely a Tiszában 
található halakból – keszeg, kárász, ponty – ké-
szül. A halat megfőzik, átpasszírozzák, erre a lére 
jön a habarás, amely tejföl, mustár, citromlé és 
különböző fűszerek hozzáadásával készül. Mind-
ezt összefőzik és beleteszik a ponty és harcsa 
szeleteket, majd egyszemélyes bográcsokban 
tálalják.

Fotó: Barabás étterem
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Érték neve: Hajdúhadházi lapos káposzta  |  Kategóriája: agrár- és élelmiszergazdaság  |  Fellelhetősége: Hajdúhadház

Hajdúhadházon ősidők óta termelik ezt a laposfejű, különlegesen vékonylevelű tájfajta káposztát. Morfológiai megjelenése és 
beltartalmi értéke folytán a legkeresettebb káposztafajták közé tartozik. Gasztronómiai jelentőségét a fejszerkezetének finom 
felépítése adja. Mind édes, mind savanyított formában kiváló élelmiszer alapanyag. Hártyavékony összeboruló, torzsáig köny-
nyen bontható, vékony kordájú levele, és kis torzsája van. Magas cukortartalmú, ízében és zamatanyagában egyedi, államilag 
bejegyzett káposztafajta. 

Érték neve: Hajdúhadházi savanyú káposzta  |  Kategóriája: agrár- és élelmiszergazdaság  |  Fellelhetősége: Hajdúhadház

Hajdúhadház és környéke ősidők óta közismert káposztatermelő vidék. A „Hadházi lapos” vékonylevelű káposztát nemcsak 
megtermelik, hanem savanyítják is. A hagyományos házi savanyítás helyi szokásai ma is élnek, és sokan művelik. A káposztát 
kézi káposztagyaluval vékony laskára szeletelik, majd speciális csavaros káposztásdézsába döngölik, vagy tapossák. Egy 
szitabél (kb. 8-10 liternyi) laza káposzta gyalulékhoz egy kismarék sót adnak. Töltött káposztának való fejes káposztát is raknak 
közé, melyeknek előbb a torzsáját torzsafúróval eltávolították. Ízesítésül kaprot, birsalmát, vagy erős csöves paprikát adnak 
hozzá. Egy-két csöves tengerit is tesznek a dézsa aljára, mert úgy tartják, hogy a kukoricától a káposzta hamarabb erjed, és 
szebb, sárgább színe lesz. A káposztával megtelt dézsát szorosan ledeszkázzák, és a csavaros szerkezettel leszorítják. Meleg 
helyen érlelik, majd a kellő savanyodás után hűvös helyen tárolják.

Érték neve: Hajdúhadházi toroskáposzta  |  Kategóriája: agrár- és élelmiszergazdaság  |  Fellelhetősége: Hajdúhadház

Hajdúhadházon és környékén nemcsak megtermelik, hanem szívesen fogyasztják is a káposztát. A toroskáposzta a téli disz-
nótorok elmaradhatatlan ételfélesége. Friss, bőrös-csontos, vegyes sertéshúsból készül, amibe belerakják a disznó fülét és a 
farkát is. A helyi hagyomány szerint „túróval”, vagyis a disznó orrával még jobb a toroskáposzta. A feldarabolt húsféleségeket 
kevés víz hozzáadásával, borssal, és fokhagymával gazdagon ízesítve fedő alatt félpuhára párolják, majd zsírjára sütik. Ráteszik 
a vízben kimosott savanyú aprókáposztát, és állandó keverés mellett addig pirítják, amíg a káposzta a hússal együtt kellően 
megpuhul. Ízlés szerint sózzák, egyesek egy kevés pirospaprikát is tesznek rá. Frissen fogyasztva kiváló disznótoros étel, de 
többször felmelegítve még finomabb ízű lesz.
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Érték neve: Irinyi János munkássága és a zajtalan és robbanásmentes gyufa   |   Kategóriája: ipari és műszaki 
megoldások   |   Fellelhetősége: Létavértes 

Érték neve: A hajdúnánási Bocskai Korona mint fizetőeszközként funkcionáló helyi pénz
Kategóriája: ipari és műszaki megoldások  |  Fellelhetősége: Hajdúnánás

Irinyi János 1817-ben szüle-
tett Erdélyben, a Bihar megyei 
Albison, Irinyi János mezőgaz-
dász és Jánossy Róza gyer-
mekeként. Édesapja országos 
hírű agrárszakember volt, aki 
1830-ban tiszttartóként került 

a nagylétai Mandell–birtokra. Irinyi János iskoláit 
Nagyváradon és Debrecenben végezte, de19 
évesen már a bécsi Politechnikumban tanult 
kémiát. Majd Berlinbe ment, ahol az akkori híres 
kémikusokkal keresett kapcsolatot, amit élete vé-
géig fenntartott.  Egyik professzorának, Meissner 
Pálnak sikertelen kísérlete kapcsán jött rá a zaj-

talan gyufa megoldásának gondolatára. Hosszú 
kísérletsorozat után, 1836-ban szabadalmaztatta 
a zajtalan és robbanásmentes gyufát, amelynek 
lényege, hogy a gyufa fejében a foszfort nem 
kálium-kloráttal, hanem ólom-dioxiddal keverte. 
Találmányát Rómer István gyufagyárosnak adta 
el és a kapott pénzből akadémiai tanulmányait 
finanszírozta. Tanulmányai befejezése után haza 
tért, és 1840-ben gyufagyárat alapított Pesten, az 
„Első Pesti Gyújtófák Gyárát”, amelynek később 
eladására kényszerült.
A mai köztudatban csak a gyufával kapcsolatos 
tevékenysége ismert, pedig az új szemléletű ké-
mia egyik legelső hazai terjesztője volt, valamint 

jelentős szerepet játszott a magyar kémiai szak-
nyelv kialakulásában. 1895-ben hunyt el Vértesen 
(a mai Létavértes településrésze).

Bocskai Korona egy olyan 100%-ban forint fede-
zettel rendelkező, a Hajdúnánási Holding Zrt. által 
kibocsátott utalvány, fizetőeszköz, amelyet kizáró-
lag Hajdúnánáson, a hivatalos elfogadóhelyeken 
lehet felhasználni. Fizetések sorozatát lehet le-
bonyolítani vele. Az étkezési és más áruvásárlási 
utalványoktól eltérően ettől válik „helyi pénz”-zé. 
A kezdeményezés rendszerének célja és szere-
pe, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi 
termeléssel, szolgáltatással. A vállalkozások a 
Bocskai Koronával fizetők számára kedvezményt 

biztosítanak, melyet az elfogadóhelyi hálózathoz 
való csatlakozásukkor vállalnak. Ma már több 
mint 30 millió Bocskai korona van forgalomban. 
A nánási pénz címleteinek szép grafikái a Horto-
bágy környékének jellemző növény és állatvilágát 
jelenítik meg ezzel is erősítve a helyi identitástu-
datot, s a papír forinthoz hasonlóan 500, 1000, 
2000, 5000, 10000 és 20000 forintos címletek-
ben kaphatóak.
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Érték neve: Kabai meteorit   |   Kategóriája: természeti környezet    |   Fellelhetősége: Debrecen, Református Kollégium

Érték neve: Flavon termékcsalád   |   Kategóriája: egészség és életmód   |   Fellelhetősége: Debrecen, Vámospércs

A GéSz Gaál és Sziklás Kft. alappilléreit 1994-
ben rakta le Gaál László és Sziklás Johanna. 
Korábbi sikereiken felbuzdulva, melyeket más 
külföldi étrend-kiegészítőket forgalmazó cégeknél 
értek el, magyar identitástudatból egy hazai gyár-
tású és forgalmazású termék piaci bevezetését 
tűzték ki célul. A több éves kutatómunka eredmé-
nyeképpen 2004-re a cégnek sikerült kifejleszteni 
a Flavon termékcsalád első tagját: a Flavon max 
sötétbogyós gyümölcs-sűrítményeket tartalmazó 
alapterméket. A termék egyedi gél-állaga révén 
már piacra lépésekor is úttörőnek számított az 
étrend-kiegészítők sorában. A folyamatos inno-

vációnak köszönhetően, a fogyasztói igényekkel 
összhangban, mindezidáig öt újabb termék kö-
vetett, a Flavon Kids, Flavon max Plus+, Flavon 
Green, Flavon Active, Flavon Protect. A hat egye-
di Flavon termék között mindenki megtalálhatja a 
számára legideálisabb összetételűt: a gyerme-
kektől, a várandós kismamákon és fiatal felnőtte-
ken át, egészen az idősebbekig. A termékekben 
összesen több mint 30 féle gyümölcs- és zöld-
ség összes hatóanyaga megtalálható. 

A termékek elismerését bizonyítja, hogy számos 
kitüntető díjban részesült az évek során.

A kabai meteorit 2,601 kilogramm tömegű kő, 
amely 1857. április 15-én este 10 óra körül 
csapódott be Kaba határában. A nagyjából cipó 
alakú meteorit legnagyobb átmérője 16,4, legki-
sebb 10 centiméter, magassága 10,8 centiméter. 
Eredeti tömege 2,877 kilogramm lehetett. Egyi-
ke az első meteoritoknak, amelyekben szerves 
anyagot mutattak ki. A meteoritot Szilágyi Gábor 
kabai gazda találta meg, miután megfigyelte le-
hullását is.

Az első szakember, aki kézbe vette Török József 
akadémikus volt, a Debreceni Református Kollé-

gium természetrajz tanára. Ezért a korai híradások 
„kaba-debreceni lebkő” néven emlegették a me-
teoritot. Sztrókay Kálmán budapesti mineralógus 
a fehér zárványok fő ásványát, a spinellt mutatta ki 
benne, Friedrich Wohler göttingai német vegyész 
pedig szerves eredetű anyagokat mért a kabai 
meteoritban.

A kő jelenleg is Debrecenben van, a Református 
Kollégium Múzeumában, szilánkjait mintegy húsz 
helyen őrzik a világban (például Calcutta, London, 
Bécs, Moszkva, Washington).
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Érték neve: Hajdúböszörmény csónak alakú fejfái a Nyugati temetőben   |   Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetősége: Hajdúböszörmény

Érték neve: A debreceni köztemetőben kialakított fejfás hagyományőrző parcella   |   Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetőség: Debrecen köztemető

A XIX. század jellegzetes hajdúbö-
szörményi sírjelei a csónak alakú fej-
fák. Protestáns temetőkben nyugvó 
elhunytak jelölésére szolgált a fából 
faragott, bárdolt fejfa, amely mére-
tével, díszítésével, formájával utalt az 
elhunyt korára, nemére és vagyoni 
helyzetére. A hajdúböszörményi fej-
fák a magyar fejfatípusok sorában a 
csónak alakú fejfák közé tartoznak. A 
fejfa  plasztikusan zárt, de nem osz-
lopszerű formája három fő részre ta-
golódik. A fejrész három oldalon csa-
pott, amely az elhunyt nemére utaló 
csúcsdíszben végződik. A fejrészt az 
oszlopos törzstől a főnézeten eresz 

választja el, amelynek praktikus funk-
ciója az, hogy a törzsön lévő tábla 
feliratát megvédje a csapadéktól.
A Nyugati temető csónak alakú fejfás 
parcella területén a XIX. században, 
az 1830-as évektől az 1880-as éve-
kig temetkeztek. Innen kerültek elő 
a korabeli helyi festőasztalosok által 
készített színes virágozással díszített 
koporsók is. Ez az utolsó olyan te-
metői parcella, amelyben a régi te-
metkezési rend fedezhető fel.
A padmalyos temetkezési forma ha-
tározta meg a sírok elhelyezkedését, 
egymáshoz viszonyított helyzetét. 
Mivel a koporsó nem a ténylegesen 

kiásott sírba, hanem annak a végébe 
mélyített üregbe került, a sorok elhe-
lyezkedése is sajátos formát mutat. 
A sírok nem egymás mögött követ-
keznek, hanem a rákövetkező sor 
sírhelyei mindig az előző sor közére 
kerülnek. A sírok kelet-nyugat tájolá-
súak. A fejfa minden esetben a halott 
feje fölé került, nem függőlegesen 
ásták be, hanem kissé előre döntve.
Hazánkban egyedülálló, hogy a te-
metőművészetnek ilyen nagyobb 
karakteres egysége napjainkig  fenn-
maradjon. Nem túlzás ezért azt állí-
tani, hogy a szatmárcsekei temető 
után a hagyományos temetkezési 

forma emlékei legjelentősebb szám-
ban a hajdúböszörményi sírkertben 
lelhetők fel.

Zoltai Lajos, a debreceni Déri Múzeum igazgatója a 
XX. század elején nagy gondot fordított a még fellel-
hető debreceni temetők gondos feltérképezésére és 
a még meglévő sírjelek lerajzolására. Zoltai az utolsó 
pillanatban örökítette meg ezeket, hiszen napjaink-
ban már közgyűjteményekben is ritka kincs egy-egy 
XIX-XX. századi fa sírjel.Az egykori fafaragó mesterek 
elmúltával eltűntek a fejfák is, szerepüket átvették a 
műkő és márvány síremlékek.
Debrecenben Nagy Sándor népi fafaragó iparmű-

vész kezdeményezésére 2000-ben kialakításra ke-
rült az úgynevezett Milleneumi fejfás parcella. Az álta-
la készített sírjelek motívumai a régi debreceni fejfák 
Zoltai által megmentett világát idézik meg.
Debrecenben a fejfafaragás hagyománya ugyan 
megszakadt, de a régi formákhoz való tudatos visz-
szatérés, az újraalkotás gesztusával, lehetőséget 
kínál az elidegenedett temetkezési kultúra megújítá-
sára.

Fotó: a Déri Múzeum gyűjteményéből
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