
Történelmi 
időutazás 

A szarvasi Bolza kastély bemutatása 

- könyvajánlóval- 



Szarvas 

• Szarvas és környéke már a honfoglalás előtti 
évtizedekben is lakott volt: Anonymus gestájában 
Szarvas-halom (Cervino-monte) néven szerepelt. 

 

• A török időben szinte teljesen megsemmisült, a török 
hódoltság után újra kellett telepíteni. 

 



Szarvas-szobor 

Ceres-kút 
forrás: www.utisugo.hu  

forrás: www.annalak.hu 



Szarvas 

• Br. Harruckern János György hozott új életet a térségbe, 
amikor magyar és szlovák telepesekkel népesítette be. 

 

• Tessedik Sámuel 1767-ben érkezett a városba és kezdte 
meg tevékenységét. Tessedik Sámuel ág. hitv. 
evangélikus lelkész, felvirágoztatta agrárreformjaival a 
települést, megalapította Európa első gazdasági iskoláját. 



evangélikus Ótemplom 

forrás: www.turistamagazin.hu 



 

Mittrovszky-kastély 

forrás: szarvas.hu 



Szarvasi Arborétum 

forrás: korostourist.hu 

http://pepikert.hu/


Arborétum 

• A kertalapító gróf Bolza József királyi testőr volt, 
Bécsben a 19. század elején. Nagy hatást gyakorolt rá a 
schönbrunni park és a főúri palotakertek kialakítása. A 
családi és rokoni kapcsolatok, az ott látottak is hatottak a 
kertművészetei stílusára. A 19. század közepén az Anna-
ligetben váltotta valóra álmát, és kezdte meg a park 
kialakítását. Az Anna ligettel párhuzamosan a mai 
arborétum egy részén is telepítést végzett Bolza József, 
azaz Pepi gróf. 



Arborétum 

• Munkáját unokája, Bolza Pál folytatta, aki az 1880-as 
Körös-szabályozás után az Anna-ligetben található 
növények egy részét áttelepítette a mai helyükre, és 
tudatos tájalakítással és a növények iránti szeretettel 
gazdagította az idegen földrészek növényeivel a parkot. 
A Bolza-kastélyból motorcsónakkal járt át a parkba. 



Minimagyarország Szarvas 

forrás: minimagyarorszag.hu 

http://minimagyarorszag.hu/
http://minimagyarorszag.hu/
http://minimagyarorszag.hu/


Járjuk be a kastélyt! 

forrás: szarvasnet.hu 

forrás: www.termalfurdo.hu 



Járjuk be a kastélyt! 

• A kastélyt egy múlt század elején, épült nagyméretű, szintén 
hosszan elnyúló, klasszicista stílusjegyeket mutató lakóházból 
alakította át nagy valószínűséggel gr. Bolza Péter az 1860-as 
években. 

• Az épületet egy keleti szárnnyal is kibővítették s ez által lett a 
mai empire stílusú kastély „L” alakú. A keleti 
épületszárnyban kapott helyet a gazdasági részleg. Az épület 
főhomlokzati része a Kőrösre néz. 

 



forrás: Babák Zoltán 



Járjuk be a kastélyt! 

• A kastély belső alapterülete 1000m2, melyből a lakórész 800, a 
gazdasági épületszárny 200 m2. A faszerkezetű tetőzetet 
eredetileg fazsindely fedte. A kéményfejek ma is vakoltak, 
számuk három, meszeltek és szellőzőnyílásaik páros kör 
alakúak.  

• Az épület ablakai állított téglalap alakúak, félkörívesek és 
kétszárnyúak. 

 



forrás: Babák Zoltán 



Járjuk be a kastélyt! 

• A kastély keleti oszlopcsarnoka a felső parkra néz, valaha 
kocsifelhajtóként is szolgált.  

• A homlokzat klasszicista stílusú timpanonját két kis 
posztamensből induló, felfelé sudarasadó, egyszerű 
párnataggal lezárt dóroszlop tartja. 

• A család és rokonság címerei is láthatók: a Bolza-családé, a 
Batthyány-családé, a nyugati oldalon pedig a Csáky-családé.  

 

 



forrás: www.kektura.hu 



Járjuk be a kastélyt! 

• Az épületet egy 70 m hosszú közlekedő folyosó választja 
ketté 

• A kastélyban összesen 30 helyiség, amelyből a 
lakóhelyiségek száma 17. Minden családtagnak volt 
külön szobája, hármat a vendégek, négyet a belső 
kiszolgáló személyzet és négy helyiséget a család 
közösen használt.  

• A családi lakóhelyiségek úgy lettek kialakítva, hogy 
mindegyik a folyosóról és egymásból is megközelíthetők 
legyenek, így kétszárnyú empire díszítésű teleajtókkal 
egymásba nyílnak. A Kőrös-part felőli lakószárnyat a 
kápolna zárja. 

 



saját készítésű fotó 



saját készítésű fotó 



saját készítésű fotó 



saját készítésű fotók 



Park 

• A kastélyhoz tartozik a felső és alsó park. Együttes 
területük 1,6 ha. A parkokat művelt, nagy szaktudással, 
szépérzékkel, magasan szárnyaló és képzelőerővel 
megáldott ember létesítette.  

 

• Mind Bolza Pálnak (1861-1947) és feleségének, Vigyázó 
Jozefa (1872-1912) számára fontosak voltak a növények, 
A grófnő már vácrátóti otthonában is szerette a 
virágokat. Hozott onnan töveket, és a parkban is órákat 
töltött a növények között. 



Park 

• A fás szárú növények kb. ötven faja található meg a 
parkban. 

• A parkban megtalálható növények: 

• A legöregebbek: vadgesztenye és magas kőris, mellettük 
megtalálható: mocsár ciprus, páfrányfenyő, kínai hárs, 
magas kőris, japán akác, császárfa, szivarfa, szerb luc, 
ezüst hárs, áltiszafa, madárbirs, díszjuhar, , örökzöld 
mahónia, nagylevelű császárfa, kínai nyár, kocsányos 
tölgy, japánakác.  

 



saját készítésű fotók 



saját készítésű fotók 



saját készítésű fotók 



saját készítésű fotók 



saját készítésű fotók 



részletek:  Adatok gróf Bolza Pálról, a Bolza-családról, gr. Bolza Pál 
szarvasi kastélyáról és kastélyparkjáról c. kötetből 



saját készítésű fotók 



saját készítésű fotók 



saját készítésű fotók 



Romulusz és Rémusz szobra 

• A szobor a római múzeumban látható hiteles másolata. 
Lemintázásához és a Bolza-parkban való elhelyezéséhez 
az olasz kormány hozzájárulása kellett. 

• Bolza Pál a család olasz származására szeretett volna a 
szoborral megemlékezni. 

• 1912-ben, a grófnő halála után került jelenlegi helyére. 



Romulusz és Rémusz szobra 

saját készítésű fotó 

részlet:  Adatok gróf Bolza Pálról, a Bolza-családról, gr. Bolza Pál 
szarvasi kastélyáról és kastélyparkjáról c. kötetből 



Romulusz és Rémusz szobra 

• A latin feliratok fordítása: 

• Elmúlt éveim és munkásságom emlékéül, melyben hőn 
szeretett hitvesemmel boldogan éltem, állíttattam ezt az 
örök várost idéző emlékművet életem ötvenedik évében: 
gróf Bolza Pál. 

• Gyönyörű családi otthonunk szentélyében hálával és 
kegyelettel emlékezünk őseinkre, akik itt laktak. 

 



saját készítésű fotó 



 

saját készítésű fotó 



képeslap az 1910-es évekből 

forrás: newjsag.hu 



forrás: Babák Zoltán 



Könyvajánló 

„A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen 
lapját olvassa el.” (Szent Ágoston) 

 

„A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda benne 
van, ami eddig volt s ami ezután lesz... mert aki olvas, 
az szabad lesz, megismerve mások gondolatait, 
szabadon választhat, kialakíthatja a saját gondolatait, 
összemérheti őket, veszthet és győzhet, okulhat és 
javíthat, ahogy méltó az emberhez. Ugye milyen 
egyszerű, csak meg kell tanulni az ábécét, és olvasni 
kell.” 

(Csukás István) 



Könyvajánló 

Városunk Szarvas.  
Olvasókönyv kicsiknek és 
nagyoknak.  
Szarvas, 2014. 

saját készítésű fotó 



Könyvajánló 

részlet Városunk Szarvas c. könyvből 

saját készítésű fotó 



Könyvajánló 

részlet Városunk Szarvas c. könyvből saját készítésű fotó 



Könyvajánló 

Adatok gróf Bolza Pálról,  
a Bolza-családról,  
gr. Bolza Pál szarvasi kastélyáról  
és kastélyparkjáról.  
írta Szilvássy László.  
Szarvas, ÖKI, 1999. 

 

saját készítésű fotó 



Könyvajánló 

Történelmi mozaik.  
Szarvas történelme a honfoglalástól 
a reformkorig (1825).   
írta Szilvássy László. 
Szarvas, ÖKI, 1995. 

 

saját készítésű fotó 



Könyvajánló 

Történelmi mozaik 2.  
Szarvas (1825-1918). 
írta Szilvássy László.  
Szarvas, ÖKI, 1996. 

saját készítésű fotó 



• A diák összeállításában felhasználtuk az ajánlott 
könyveket. 

 

 
• Felhasználtuk a következő weboldalakat: 

• minimagyarorszag.hu 

• pepikert.hu 

• szarvasnet.hu 

• tessedikkincse.hu 

• newjsag.hu 

 



https://gfe.hu 
https://www.facebook.com/gal.ferenc.egyetem/ 

készítették: GFE Szarvasi Könyvtára 
munkatársai 


