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Kellemes nyárvégi időt jósoltak a meteorológusuk kirándulásunk napjára. Biztosak
voltunk abban, hogy a Természetfelelős szép időt biztosít számunkra, Tehát az egyik
tárgyi feltétel adott volt. A másikat meg mi résztvevők adtuk azzal, hogy jó hangulatban gyülekeztünk és pontosan indultunk. Miután Edit névnap volt, köszöntöttük a velünk utazó Editeket, reggeli koccintóval kívántunk egymásnak kellemes kirándulást és
remélt tanulságos élményeket, rábíztuk magunkat Sándor barátunkra és irány
Szarvas.
Ez a táj a végelláthatatlan síkság, a vízszegény forró napokban a felperzselt táj. Nehéz
elhinni, hogy ősidőtől fogva a XIX. századig, az első folyamszabályozásig, és a mocsárvilág kiszáradásáig ingoványos terület volt.

Alföldi tanya a 19. században (Mészöly Géza festménye)
Nehéz elhinni, hogy eddig terjedt a Nagysárrét, a Hortobágy és Berettyó, valamint a
Kőrösök árterülete. Százötvenezer katasztrális holdat borított a mocsár. Kik éltek ezen
a tájon? A honfoglalók közül, akik az őshazában és a népvándorlás alatt is mocsarak
között éltek. A mocsár bővelkedett halban, vadban, biztosította a megélhetést, ugyanakkor védelmet is jelentett. Az 1241-42-es tatárjárás idején a támadók elől ide menekült a lakosság egy része. Három évszázaddal később a törökök elől is menedéket
adott a mocsárvilág. Ezen a tájon a kiemelkedő szigeteken folyt a fölművelés, melyet
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szigetszántásnak neveztek. Főleg állattenyésztés, halászat, nádvágás adta a népesség
megélhetését.
Természetesen a mocsárvilág kedvezett a bujdosóknak, a szegénylegényeknek, betyároknak. Ismert is volt itt a betyárvilág. A kondorosi csárdát meg is énekelték az itt
lakók. De elrejtette azokat is, akik a földesurak elől és az újoncozás elől szöktek meg.
SZARVAS Középkori eredetű város. A régészeti leletek tanúsága szerint a mostani város, valamint környéke már az őskorban
állandóan lakott volt. A város területén
talált népvándorlás kori régészeti tárgyak közül az avarkori rovásírásos tűtartó a legjelentősebb tárgyi emlék.
Anonymus krónikájában tesz említést
Szarvashalomról. A településről1284-85ből származó feljegyzések idézik, amikor
Kun László király több rendeletét
Szarvashalomról keltezte. Fontos közlekedést jelentett a folyó, kikötő is épült.
Ezért a települést palánkfallal védték.
A térség Gyula eleste után török kézre került. Miután a Gyula és Szolnok közötti út
fontos volt a Hármas-Kőrös menti átkelőhely védelmére palánkvár épült. Az erősség
az idők folyamán többször cserélt gazdát, míg 1686-ban lerombolták, elnéptelenedett és elpusztult. A lakatlan pusztává lett vidéket a király hűbérese báró Horuckern János
kapta meg. Ö telepítette ide Felvidékről a szlovákokat (totókat), más vidékről a jobbágyokat, majd további 300 családot a Felvidékről. 1723-ban vásári jogot szerzett, igy mezőváros lett a település.
Ezen rövid történelmi áttekintés után induljon a szarvasi kirándulás. A megbeszélt időben találkoztunk idegenvezetőnkkel Bődi Máriával (tekintettel a kialakult jó kapcsolatra
a továbbiakban Mária), aki előzetes egyeztetésünktől eltérve az általa javasolt program alapján vezette csoportunkat, ami utólag vissza gondolva a több gyaloglás ellenére
kibírható volt és gazdagította ismeretünket.
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Ismerkedésünk és sétánk az Erzsébet parkkal kezdődött. A névvel tiszteletüket fejezték ki Ferenc József felesége Erzsébet királyné iránt.
Ma a park a szarvasiak egyik kedvelt
kiránduló helye, ahol pihenni sportolni lehet. Kulturális hely is, hiszen itt
található a város szülöttjének Ruzicskay György Munkácsy Mihály díjas, kiváló és érdemes művésznek az egykori alkotóháza, mely a Kubinyi Ágoston Programnak köszönhetően 2020tól megújult formában mutatja be a
Művész képzőművészeti gyűjteményes állandó kiállítását, valamint a
művész és családtagjai néprajzi hagyatékát.

A séta során az Erzsébet hídról elénk tárult a szarvasiak büszkesége a 2011-ben létrehozott Vizi Színház. A Holt-Kőrös festői környezetében felépült stilizált várkastély és
egy anfiteátrum ötvözete, kitűnő játszóhely 1100 fős nézőtérrel, minden este kulturális programmal, színházi előadással várja úgy a városi, mind az ide látogató élményre
vágyó közönséget.
Rövid buszozás után a Tessedik Múzeumot látogattuk meg.
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Itt azonban tegyünk egy kitérőt és időzzünk egy keveset Tessedik Sámuellel a
város újkori történetét leginkább meghatározó személyiséggel. Evangélikus
lelkész volt és 1767-1820 között élt
Szarvason. Agrárreformer volt. A nagytudású lelkész 53 éves ténykedése alatt
felvirágoztatta a fiatal mezővárost. Itt
alapította Európa első gazdasági iskoláját, ahol a kor legkorszerűbb földművelőtechnikáját tanította. Nem csak tanított, de felépitette a ma is álló iskolaépületet, mely ma a múzeum.
A helyi földesuraktól kapott 45 holdas
gazdaságban kisérleteket folytatott.
Meghonosította a lucernát és a lóherét. Akácfa sorok telepítésével megkötötte az Alföld futóhomokját. Kidolgozta a szikes talaj megjavításának módszerét.
Ez időben a nép nem ismert más gyümölcsfát csak a szilvát, annak gyümölcséből főzték a szilvóriumot. Tessedik ültette az első alma, körte,
barack, és cseresznye fákat. Két felesége és tizennyolc
gyermeke volt. Második felesége szőni, fonni tanította a
lányokat és az asszonyokat, de megismertette őket az
erjesztett túró készítésével is.
Tessediknek nagy szerepe volta település formálásában
is, mérnöki tervezéssel alakították ki utcahálózatát. Épített is. Hozzá kapcsolódik az evangélikus Ótemplom felépítése.
Tessedik Sámuelnek a város még ma is sokat köszönhet.
Tessedik Sámuelnek a város fejlődésért való tevékenységével, a környék történetével,
különösen az ókori leletekkel a róla elnevezett múzeumban való ismerkedés után autóbuszra száltunk, hogy felkeressük uticélunk következő állomását a Szárazmalmot.
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Útközben Mária ismertette velünk a város nevezetes szülötteit, így bemutatta Melis György Kossuth
díjas opera énekest, és szobrát. Megemlékezett a
tragikus sorsu Bajcsy Zsilinszky Endréről, aki szintén
a város szülöttje. Beszélt a Bolza családról, akiknek
neve és ténykedése szorosan kapcsolódik a város
fejlődéséhez. Közben figyelmünkbe ajánlotta azt az
akácfát, melyet még Tessedik ültetett, de most az
egészet beborítja a borostyán. Bemutatta a szlovák
nyelvű óvoda-iskola komplexumot (óvodától a gimnáziumig), a Szlovák Kulturális Központot. Két üres
illetve csak vegetáló ipari üzemet láttunk, az egyik
egy híres varroda volt (szövetkezet), az aranykezü
asszonyok francia cégnek varrták a híres fehérnemüket. A másik az országos hírü Vasipari Szövetkezet volt ahol kávéfőzőket, lámpatesteket készítettek. Ennek a termelő része kongott az ürességtől és
a bemutató részlege sem működött. Vajon az itt
dolgozók hova lettek, mi lett a sorsuk. Míg ezen gondolkodtam, megérkeztünk a szárazmalomhoz.
SZÁRAZMALOM hazánk egyetlen
működni képes, erdeti helyén fennmaradt (ma ipari müemlék) szárazmalmát 1836-ban a Bolza család
építtette. Azért nevezik „száraznak”
mert meghajtása nem vizierővel, hanem igaerővel történt. A zsidellyel
fedett épület egy malomházból és
egy óriás kerengő sátorból áll,
amelyben két-három ló vontatta
kőrbe-körbe a nagy kereket. A századfordulóig takarmány és gabona magvakat őröltek. 1912-62 között kölest hántoltak, kukoricát és árpát darátak. 1972-73-ban a malmot restaurálták, majd 2010- óta
újból működő képes lett. Szívesen várják a látogatókat, szakszerű magyarázat közben
ismertetik a malom működését. Nyári szezonban bemutató őrléseket is tartanak.
Szarvas ünnepehez kapcsolódóan különleges lisztet őrölnek, legutóbb a 15 millió magyar lisztjét, ami sok-sok helyről küldött gabonamintákból készült. Számunkra érdekes
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volt ismerkedés az akkori technikával és
alkalmazásával. A modern gépekhez szokott nézelődőnek nagy élmény ez a hatalmas, bonyolultságában mégis egyszerű
szerkezet, amit ügyes ácsok szekercével,
fűrésszel készítettek.
Amíg az új helyszínhez igyekeztün addig
tovább bővítettük ismeretünket a városról. Így megtudtuk, hogy mit jelentett a
város fejlődésének az 1834-ben ide telepített gimnázium. A patinás intézményben sok jelentős tanáregyéniség
dolgozott. Többek között itt tanított
Vajda Péter a reformkor Petőfi által is
tisztelt polihisztora.
Másról is nevezetes Szarvas. 1847ben Réthy Lipót itt alapította Békés
megye első nyomdáját.
1848-ban a szabadságharc idején rendezett tanácsi város volt. Azonban
1872-ben elvesztette városi címét és azt csak 1966-ban kapta vissza. Ma a megye felsőoktatási és tudományos központja.
A SZARVASI ARBORÉTUM ÉS A MINI MAGYARORSZÁG
Be kell vallani, hogy most a bőség zavarával küzdök, mert a városnak országos hírű nevezetessége a „Pepikert” néven emlegetett híres arborétum, szorosan kapcsolódik az olasz
eredetű Bolza családdal akik a XVIII.
században házasság révén kerültek
Magyarországra és az idők során elmagyarosodtak, gazdag örökséget
hagytak a városra. Ennek az örökségnek egyik látványossága a Bolza kastély, mely mai formájában Bolza Pál elképzelését tükrözi . A Kőrös szabályozása után
8

gróf Bolza Pál azonnal megkezdte a kert kialakítását. Az itt álló hatalmas mocsáriciprus
is akkor került a kertbe. A tájba tökéletese illeszkedő lépcső pihenőjén – emlékezve a
család olasz eredetére – felállíttatta Romolusnak és Rémusnak, Róma legendás alapítóinak szobrát, a Rómában álló farkas szobornak másolatát.
Folytassuk ismerkedésünket Szarvas
város büszkeségével gróf Balza Pál által megvalósított „Pepi kerttel”. Bolza
Pál a Kőrös szabályozása után, az
1880-as évek végén kezdte meg a nagyobb arányú telepítést, amikor is sok
növényritkaságot hozott, hozatott a
világ számos tájáról. Az itt található
fa- és növénygyüjtemény több mint
1600 féle növénykülönlegességből áll.
E csodálatos térharmóniájú tájképi
kert dús facsoportjaival és nyitott
gyepterületeivel az év minden szakában üdítő élményt, megnyugvást adnak mindenkinek, aki pihenni akar és
megbékélést jelent a mai kor ide látogatóinak, amelyet a tavaszi virágzás
és az őszi lombszineződés tesz varázslatossá. Ez az arborétun, mely a holt
Kőrös partján 82 hektáron terül el, emlékeztet gróf Bolza Pálra megalkotójára, létrehozójára, és mi akik most látogatjuk és gyönyörködünk benne vigyázzunk rá, hogy
utódaink is örülhessenek e csodáknak.
Az arborétum egy kis területén látható a történelmi Mini Magyarország. A speciális technológiával készült makettek között egy-egy településünk jellemző épületein keresztül járhatjuk be hazánkat és a
Kárpátmedencét. Tökéletes kiránduló hely, mely arra sarkalja a látogatót,hogy keresse fel a Jáki templomot, A budapesti Operaházat,
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vagy a jelenlegi határon átlépve Krasznahorka várát, Kolozsváron Mátyás király szoborkompozicióját, utazzunk, ismerkedjünk és tanuljunk egymástól.
Pihentető hajókázás a Holt-Kőrösön.
Egy személyes élménnyel kezdeném. 19 évvel
ezelőtt Baráti Körünk 28 fős csoportja kirándult
Szarvasra. Az akkor itt járt csoportból négyen
ma is itt vagyunk. Engi Gyöngyi és Kürthy Feri,
Szomolayné Anni aki akkor anyósát Dvorszky
nénit kísérte el, és én az akkori és mai krónikás
Varga Pista.
Az akkori és mai hajókázás a Katalin II.hajóval
történt, és akkor és ma is Demeter István kapitány vitt bennünket élménydús egy órás hajózásra. Kölcsönös üdvözlés után felvehettem a
spéci hajós sapkát, melyet sajnos nem tudtam
megvenni, mert nem eladó.
Az érintetlen környezet, a Holt-Kőrös nyugudtsága és gazdag élővilága biztosítja, hogy egyedi élményekben gazdagodjon az utazó.
Mi is így voltunk. Amíg a part egyik oldalát az Arborétum különböző fenyői diszítik,
addig a másik oldalán található a Bolza kastély minden szépségével, a farkas szoborral
és a villa sorral, valamint a vizi szinpaddal. Közben Demeter István kapitány mutatta a
látottakat, és előadásából érzékelhető lokálpatriótasága, szereti és ajálja városának
nevezetességeit, úgy hogy a vele kirándulóknak kedvet csinál az újbóli
visszatérésre. Közben egy -egy poennal fűszerezi előadását, érdekes történeteket mesél, de a város iránti
szeretetének is hangot ad. Vele rendkivül gyorsan telt el az egyórás hajózás, mindez emlékezetes élényekkel
gazdagította a kirándulást. Azzal búcsúztam a kapitánytól, hogy ha nem
is 19 év mulva de talán hamarabb
még visszatérek a sapkáért.
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A sok élménnyel gazdagodva még az arborétum bejárata előtt elkészült csoport képünk emlékeztet Szarvasra.
Ezután már csak egy fontos ténykedésünk maradt: fogyasszuk el a Vadászkűrt
étteremben ebédünket, pihegjünk egy
kicsit, köszönjünk el Szarvastól azzal,

hogy a mai kirándulással egy
újabb szép országrésszel bővítettük ismeretünket.
A finom ebéd után megköszöntük
idegenvezetőnknek, Bődi Máriának a tanulságos élményekben
gazdag és emlékezetes vezetését.
Köszönjük.
Nem maradt más hátra mint
hogy elfoglaljuk helyünket az autóbuszon, és Sándor barátunkban bízva induljunk haza. Szerencsésen célba érkezve meg
köszöntük neki a nyugodt, biztonságos utazást és sok örömet
kívánvtunk neki első unokájának
megszületése alkalmával.

Találkozzunk a következő összejövetelen és kiránduláson.
A szöveget összeállította: Varga István, szerkkesztette Scharek Ferenc.
A képeket Becsei Tamásné, Ivády Kinga, Horváth János, Járai Attila, Kiss Edith, Kürthy
Ferenc készítették.
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