
Szerét ejtjük két keréken   
turisztikai programterv kerékpáros kiránduláshoz Szegedről az Ópusztaszeri

Nemzeti Történeti Emlékparkba

A program bemutatása

A 2020-as év komoly kihívást intézett mind a hazai, mind a külföldi turisztikai szol-
gáltatókhoz. A koronavírus világméretű elterjedése alapjában rajzolta át az eddigi kirándulá-
sok, utazások, szabadidős tevékenységek hosszú évtizedek óta, működő jól bevált útvonalait
forgatókönyveit. Kisebb csoportok, rövidebb utazások, illetve a már meglévő idegenforgalmi
célpontok kínálatának újragondolására volt és van szükség. A következő programterv ennek
fényében készült. Célja az, hogy a már ismert, bejáratott és jól működő célpontokat új megkö-
zelítésben – mind logisztikailag, mind gondolkodásmódban láttassa, a régi és ismert helyszí-
nen egy új élményt legyen képes biztosítani.

Az útvonal Szeged – Sándorfalva – Ópusztaszer mentén halad, 25 km hosszú, ez kö-
rülbelül 100 – 120 perc alatt teljesíthető. Igény szerint akár pihenő is beiktatható Sándorfal-
ván. A kerékpárút még teljes hosszában nem készült el, ezért egyes szakaszokon a főútvona-
lon kell még biciklizni. A résztvevők használhatják a sa ját kerékpárjukat, vagy – korlátozott
számban – a szegedi Tourinform irodában is bérelhetnek – erről bővebb információ az alábbi
weboldalon:  http://szegedtourism.hu/hu/kerekpar-kolcsonzes-3/ A túra folyamán audioguide-
okat fogunk használni, melyek segítségével, már útközben is biztosítható a tájékoztatás, az in-
formáció átadás. Javasolt létszám: maximum 15 résztvevő. Az Emlékpark nyitvatartásával, a
jegyárakkal,  a aktuális  hírekkel,  elérhetőségekkel  kapcsolatos információk megtalálhatók a
www.opusztaszer.hu weboldalon. 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Az emlékhely 55 hektáros területen fekszik, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része.
Egy olyan múzeum- és kiállítóegyüttest foglal magába, ami a helyi régészeti, a művelődéstör-
téneti, a természettudományi és néprajzi értékeket tárja a látogatók elé. Az Emlékpark három
fő egységre tagolható, ahol a legfontosabb látnivalókkal találkozhatunk:
- a rotunda, benne a Feszty-körképpel, a régészeti tárlattal és a Promenád kiállítással
- az egykori Szer monostorának romjai, ahol megtekinthető a monostor köré telepített gyógy-
növényes kert is
- a sknazen, a Dél-Alföld lakóhelyeinek bemutatója az 1800-as évek közepe és az 1930-as
évek közötti időkből; a tanyáktól kezdve a módos gazdák portáján át az oktatási és közigazga-
tási épületekig. 

Az emlékpark főbb látnivalói

A Feszty-körkép
A 120 méter hosszú, 15 méter széles kép. 1892-94 között a Szépművészeti Múzeum-

bab volt kiállítva. 1898-ban Londonba vitték, 1909-től a második világháború végéig a Város-
ligetben, egy „ideiglenes” épületben kapott elhelyezést. egy bombatámadás alkalmával súlyo-
san megsérült mind a kép, mind az épület; ezután az időjárás is pusztította. Raktárba helyez-
ték; teljes körű felújítása 1991-ben kezdődött meg. 1995-től az Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
nelmi Emlékparkban tekinthető meg. 

http://szegedtourism.hu/hu/kerekpar-kolcsonzes-3/
http://www.opusztaszer.hu/


Feszty Árpád (1856 dec. 24. Ógyalla - 1914 június 1. Lovrana). Vezetéknevét apja -
Rehrenbeck  Szilveszter  -  keresztnevének  becézéséből  vette  fel,  kiejtés  szerinti  formában
(Szilveszter - Veszti- Feszty). A Rehrenbeck család a XVIII. Század közepén költözött be a
Csallóközbe. Az ifjabb Rehrenbeck Szilveszter nem követte apja munkáját, nem lett tiszttartó,
hanem földet és vendéglőt bérelt,  majd anyagilag megerősödve birtokot vásárolt Ógyallán.
Könnyen beilleszkedett a helyi lakosok közé, s felvette a Feszty nevet. Tizennégy gyermeke
született, Árpád 1856-ban 16 évesen vándorszínésznek állt, de hamar a festészet felé fordult
1874-ben a Müncheni Akadémiára ment, de inkább a képtárakat látogatta az órák helyett. Si-
keres vázlataiért kétéves ösztöndíjat kapott a magyar kormánytól. Az 1878-as párizsi kiállítá-
son Delelőcímű képével tűnt fel. A Pusztai találkozás képéért újabb, hároméves ösztöndíjat
kapott. Bécsbe ment, ahol Lichtenfels Edénél tanult. Életképeket is készít (pl.: Bányaszeren-
csétlenség, Rokkant honvéd, Kárvallottak), azonban a történelmi témák vonzzák igazán. Ke-
sergő asszonyok Krisztus sírjánál képéért állami aranyérmet kapott a Műcsarnokban 1889-
ben. 

Feszty Árpád Jókai nevelt lányát, Laborfalvi Rózát vette feleségül. Az író feleségét
szintén így hívták, s neki volt egy szintén Laborfalvy Róza nevű lánya Lendvay Mártonnal
kötött házasságából. Ez a Róza volt Feszty feleségének anyja, az ő gyermeke egyneves politi-
kustól származott. Az anya korai halála miatt a gyermeket – III. Laborfalvy Rózát – a Jókai
család vette magához, s nevelte fel. 

Körképének segítői még: Vágó Pál, Olgyai István, Pállya Celesztin. Két kötete is meg-
jelenik: Az én parasztjaim, Árva Bandi; mutatva, hogy irodalmi munkásságot kifejtett. 1892-
és 1902 között Firenzében élt, itt festette a Krisztus siratása című képét. Legszívesebben az
Adria mellett tartózkodott. Ott is halt meg 1914-ben; a „Nagy Háborút” már nem érte meg. 

Feszty nagyvilági életet élt, remekművet akart alkotni, nagy méretben. 1891-ben Pá-
riszban a Napóleon-körképet látva határozta el, hogy ő is készít egyet:eredetileg egy bibliai
témájú körképet akart festeni, az özönvíz történetét kívánta megörökíteni. Apósa, Jókai Mór
beszélte rá a magyarok bejövetelének elkészítésére, s több jelenethez tanácsot is adott. Hosz-
szas kutatómunkát folytatott a festmény hiteles és korhű elkészítéséhez (könyvtárakat és mú-
zeumokat látogatott, tanulmányozta a honfoglalás kori ruhaviseletet) Helyszíni rajzokat készí-
tett segítőtársaival a Vereckei-hágóról, a munkácsi síkságról és a Latorca folyóról. 1891-ben
részvénytársaságot alapítottak a kép elkészítésére, majd Feszty Mednyánszky Lászlóval, Spá-
nyi Bélával és Újvári Ignáccal a volóci völgybe, a Vereckei-hágóhoz utazott, hogy vázlatokat
készítsenek.  

A körkép épületét - a kép formája is mérete miatt is speciális elhelyezést és kiállítást
kíván: a látogatók gyakorlatilag a „körkép közepébe” helyeztetnek be, melyet dioráma tesz
még élethűbbé – Feszty Gyula tervezte meg. A táj festését Mednyánszky László, Olgyai Fe-
renc, Spányi Béla és Újvári Ignác végezte A táborozási és a sátorverési jeleneteket Pállya Ce-
lesztin, a lovas- és csatajeleneteket Vágó Pál készítette. A kép elkészítésében közreműködtek
még: Barsi Adolf, Mihalik Dániel, Ziegler Károly. Jókai Róza a halottakat és a sebesülteket
festette meg (ő maga is a Müncheni Akadémián tanult, de Feszty később lebeszélte a festé-
szetről). Az építési engedélyt Gráf Lajos 1892. május 16-án kapta meg. A munkálatok ez év
júliusban kezdődtek és 1895. február 13-ra teljesen elkészültek. Két fő részből állt: a kiállítási
csarnok és az előcsarnok. Az előcsarnok pincéjében volt a tüzelőanyag-raktár és a gondnoki
lakás. A földszinten hall, jobbra a jegypénztár és a pénztáros lakása volt. A halltól balra iroda
épült. Az emelet feletti terasz külön teremként és kilátóként funkcionált. A kiállítási épületbe
egy faszerkezetű folyosón át lehetett eljutni, pontosan a nézőterem alá. Innen egy csigalépcső
vezetett a képhez, a magyar szekerek bevonulásához. A lépcső kétirányú volt, a be- és a kijá-
rat felé elkülönítve futott. A képet 21 elektromos lámpa világította meg.

A kiállítás 1894. május 13-án nyílt meg a mai Szépművészeti Múzeum helyén levő
épületben. Már az első évben nagy nemzetközi figyelmet kapott, sok akkori külföldi híressé-



get vonzott. 1895-ig a festményt megtekintette: Ferenc József Ausztria császára, Magyaror-
szág apostoli királya, Sándor szerb király, Tisza Kálmán volt magyar miniszterelnök, Wekerle
Sándor leköszönt miniszterelnök, br. Bánffy Dezső jelenlegi magyar miniszterelnök, Nikoláj-
evics szerb miniszterelnök, Dada Sagadsi Rao barodai maharadzsa.

A körkép technika szabadalmaztatója egyébként Robert Barker volt, aki 1787-ben ké-
szítette el az első ilyen panorámaképet. A vásznat körben kifeszítik, s e kör középpontjában
áll a néző. Körülötte háromdimenziós dioráma teszi élethűbbé a látnivalót. A körképek általá-
ban 120 x 15-20 méter méretűek, így ezek egymást könnyen cserélgethetők (pl.: így került
Londonba a Magyarok bejövetele 1898-ban, vagy 1896-ban a Lengyel Jan Styka által készí-
tett raclawicei csata Magyarországra). Míg utóbbi Budapesten volt kiállítva, addig üres helyén
Styka és Vágó Pál vezetésével megfestették Bem nagyszebeni csatáját, 1897e-ben zt is elhoz-
ták hazánkba. A Magyar Körkép Társaság a megnyitóra 10000 Ft-os veszteséggel zárt, ezt
Feszty maga fizette ki a néhány hónapos késés miatt. Dankó Pista - a kor híres cigányprímása
indulót  szerzett  „A Feszty  Árpád körképe fölött  való  lelkesedésben”  címmel.  1894-ben a
Feszty testvérek létrehozták a Magyar Körkép Rt.-t, és Gyula ez utóbbi javára lemondott a
körkép és az épület feletti rendelkezési jogáról. Az Rt. elnöke gr. Andrássy Tivadar lett, az el-
nökég tagjai között találjuk Jókait, gr. Eszterházy Miklóst. Ferenc József 1894. október 25-én
látogatta meg a körképet. Feszty rengeteg tanulmányt és vázlatot készített festményéről. 1895-
ben emlékalbum jelent meg, benne egy háromszoros kicsinyítésű fametszet a képről, készítője
Morelli Gusztáv volt. Budapest időközben jóváhagyta a Szépművészeti Múzeum felépítését, s
így a körképnek költöznie kellett (a befogadó épület helyén jelölték ki a leendő múzeum he-
lyét). Történt ez annak ellenére, hogy körkép elhelyezéséről 1894-ben, a várossal kötött szer-
ződést tizenkét évig fel sem lehetett volna bontani. 

A kép a Városligetbe került, ahogy Fesztyék megnyugtatására közölték, csak ideigle-
nes jelleggel (ez a jelleg egészen a második világháború végéig tartott) A faépület elkészí-
tése után építészeti hiba miatt Fesztynek egy nyolcvan centiméteres sávot kellett betoldania a
képbe. 1904 és 1944 között több javítás is szükséges volt a körképen. Feszty halála után lá-
nya, Masa és unokaöccse, István vitte tovább a festmény ügyét. A budapesti tanács kötelezte
az iskolákat, a körképet illesszék be a tantervükbe. 

Az 1920-as évek elején újabb javítások váltak szükségesé; ezeket Masa és Pállya Ce-
lesztin végezte el Sándy Brutus irányításával. Feszty István, a Körkép Rt. elnöke megpróbálta
elérni, hogy a képet az állam, vagy a főváros vásárolja meg. 1932-ben a felhalmozódott adós-
ságok miatt elrendelték a festmény lefoglalását és árverését, ez szerencsére az utolsó utáni pil-
lanatban meghiúsult. 1941-ben Feszty István felajánlotta megvételre (akár részvételre is) a ké-
pet 200000 pengőért. A főpolgármester válasza: a terv megvalósíthatatlan. 

A budapesti bombázások idején a körkép épülete találatot kapott. Megsérült a tetőszer-
kezet, s az időjárás keményen megrongálta a festményt. Masa útmutatásai alapján több részre
vágták, s a nagyobb darabokat elraktározták; először a Bazilika pincéjébe, majd a Vörösmarty
úti iskola tornatermébe, aztán a Műegyetem könyvtárába, s végül a Nemzeti Galéria raktárá-
ba. 

Feszty István és Masa 1964-ben a körképet adományként átadták a magyar államnak.
István ajánlatot is tett a Nemzeti Galériának a restaurálásra, azzal a kikötéssel, hogy „a tervbe
vett  restaurálást  csakis  a  végleges  helyen  lehet  végrehajtani”  (14.  o.).  1967-ben  a  Med-
nyánszky-kiállításra a festő által készített darabot Vasady Henrik vezetésével helyreállították.
Kiállították, majd újra a raktárba tették. 

1970-nem Erdei Ferenc, az MTA akkori elnöke veti fel egy nemzeti emlékpark létre-
hozását Ópusztaszeren (Anonymus: „ a vezér és nemesei elrendezték az országnak valameny-
nyi szokástörvényét meg valamennyi jogát is azt a helyet a magyarok a maguk nyelvén
Szernek nevezték el,  mert  ott ejtették meg szerét az egész ország dolgának”). 1975-ben
megkezdődött a körkép restaurálása szegedi Móra Ferenc Múzeum felügyeletével, Kisterenyi



Ervin szervezésében. A képroncsokat tartalmazó hengereke a budai várba szállították. A vár
udvarán kiterítették őket, s a durva szennyeződésektől megtisztítva feltérképezték az anyagot.
A restauráláshoz azonban semmilyen irodalom, megfelelő eljárás, vagy tapasztalat nem állt
rendelkezésre. Először azt tervezték, hogy a képszeleteket 15x4 méteres fakeretekre erősítik,
ezeket szorosan egymás mellé állítják, s a néző a méret és a távolság miatt ezt a sokszöget
körképnek látná. A második terv szerint a képet lépsejt szerkezetű, üvegszál erősítésű, mű-
anyag panelre illesztenék. Ívesre gyártva a kép sem hordósodna be (az alul és felül kifeszített
kép középtájon a gyengülő húzóerő miatt a vízszintes szálak mentén „behordósodik”). 

A Műanyagipari Kutatóintézetben elkészítették a panelt, majd a szegedi Nemzeti Szín-
ház padlásán a panelre felfüggesztett képdarabokat nyúzópróbának vetették alá. Az eredmé-
nyek kielégítőek voltak így a paneltípust legyártották. A restaurátorok átköltöztek Kiskundo-
rozsmára, a barakktelepre –- itt nagyobb hely állt rendelkezésre a munka folytatásához – , s itt
alakították ki a műhelyt és a raktárakat is. A körkép épülete azonban nem készült el határidő-
re, mindössze csak tervben létezett, ezért 1979-ben a munkálatokat felfüggesztették, s a kép-
darabokat hengerekre csavarva újra elraktározták. Az épületet egyébként az emlékpark legala-
csonyabb részén kellett felépíteni, nehogy magasabban legyen, mint a tervezett felszabadulási
emlékmű. Ehhez az eredetileg folyómeder talajba, rengeteg betont kellett tölteni, hogy elbírja
majd az épület súlyát, az ne süllyedjen meg. Hab a tortán, hogy ezek után a jurta alakú épület
tetejére egy kilátó is került Maga az építés is igencsak egyedi módon folyt: először a tetőt
készítették el, s ezután a beton falakat „becsúsztatták” alája. 

Miután az épület az építkezésnek azon fázisába jutott, hogy befogadóhely lévén foly-
tatni lehetett a kép helyreállítását, versenypályázatot írtak ki a restaurálási munkálatok elnye-
résére. Egy lengyel és egy magyar pályamunka érkezett be, s a Csongrád Megyei Tanács a
lengyelek pályázatát fogadta el mivel ők már sikeresen befejezték a saját – a raclawicei csatát
ábrázoló – körképük restaurálását. Részletes munkatervet készítettek s (1995. október 31-i ha-
táridővel) 48 hónapot kértek a munkálatok befejezésére. Az eredeti képnaradványokat a vá-
szonba beépítve készítették el a körképet. 

A munkát 24 lengyel és egy magyar végezte. Először egy kiskundorozsmai hangárban
dolgoztak. A nyitott oldalt beüvegezték, így megfelelő fényviszonyok uralkodtak, s felszerel-
tek fűtő és elszívó berendezéseket is. Itt készítették elő a vásznat a konzerváláshoz és a felfüg-
gesztéshez. 1991 őszén költöztek át Ópusztaszerre. A vásznakat leszedték a hengerekről, s el-
távolították róluk a rögzítő, belevasalt viaszgyantát. Oldószerrel átitatott fűrészport használ-
tak, majd ezzel beterítették a kép hátoldalát. Ezt később ledörzsölték. A munkát – az elszívó
berendezések ellenére is – csak gázálarcban lehetett elvégezni. E munkafázisban megközelítő-
leg 2500 liter  hígítót  és hét tonna fűrészport  használtak el.  Ezután feltérképezték a képet.
Nagy része szabálytalan alakban és hullámosan maradt meg, de nagyon pontosan kellett dol-
gozni az eltérések által okozható hibák kiküszöbölése miatt. A képfelület körülbelül 45 %-a
maradt épen, szerencsére a sérült terület nagy része vagy puszta égbolt, vagy a dioráma által
takart, festetlen vászon volt. Az eredeti szövetről vizsgálatok nyomán megállapítoták, hogy
rendkívül gyenge és károsodott állapotú, és töredezik róla a festék. A festékréteget rögzítették,
a vásznat pedig nejlon cérnadarabok bevarrásával erősítették. Ezek után az összes részlet szö-
veterősítést kapott. A festékpótlás hagyományos, módon történt, ecsettel, ami a rengeteg, ki-
sebb-nagyobb folt miatt igen időigényes és nagyfokú türelmet igénylő munka volt. A „meg-
foltozott” képszeleteket először összeragasztották, aztán összevarrták. A varrat a színoldalon
nem hagyott nyomot. 

Az eredetileg belga vásznat Lengyelországban szőtték újra. A vászonba belevágták a
megmaradt képdarabokat. Az új vásznat több hónapig függesztették a körcsarnokban, A felső
részére egy három méter széles, üvegszál övet készítettek, ami a függesztési szilárdságát nö-
velte. A vászon beállítása után következett a már beépített képrészletek körüli festés elkészíté-
se, a kittelés jelölte festékhiányok pótlása. Sok helyen több volt a kittelés, mint a festék. A



festés gondolák segítségével oldották meg. Ezeket minden irányban lehetett mozgatni, a kép
mindkét oldalán. 

A dioráma elkészítéséhez az eredetiről csak minimális mennyiségű adat maradt fenn,
ezért főképp a festmény elképzelt folytatásaként alakították ki. A régin szerepeltek fatörzsek,
tuskók, leégett ház, leomlott falak és egy csörgedező forrás. A restaurátorok tanulmányozták a
Vereckei-hágó környezeti viszonyait, s hoztak magukkal mintákat. Makett segítségével alkot-
ták meg a 900 m2-es diorámát. Habbetonból készítették el – mint a raclawicei csata esetében –
a kontúrvonalak a kép és a dioráma között pedig poliureténhab felhasználásával készültek. A
dioráma alá hangszórókat építették be, melyek ügyesen növelik a kép illúziókeltő hatását. 

A körkép bemutatása
A pódiumra felérve először Árpádot láthatjuk vezéreivel együtt, amint az előttük vág-

tázó, győztes sereget szemlélik. Az előtérben, tőlük jobbra egy ökörhajtó közeledik.
Az ökrös szekéren gyerekek, mellettük málhás állatok és a fejedelemasszony ökörfo-

gata látható. Utóbbi szekerének két oldalán – a rossz szellemek elűzésére – egy-egy ökörko-
ponya van feltűzve. A fogatok előtt egy lerombolt kőoltár áll, rajta emberáldozatok és a főpap
holtteste található. Körülöttük holtak. 

A szekérút másik oldalán valaha egy őrtorony állt, most már csak egy füstölgő rom.
Az épületből egy magyar harcos fiatal lányt cipel ki egy szekérhez. Ezen már több megkötö-
zött nő látható. A háttérben a sátorverő, megtelepedő magyarság. 

A munkácsi várhegy felé tekintve egy sámán áll egy dombon, körülötte kultikus táncot
járó fiatal nők. A sámán mögött áll az áldozati pap, a kádár. Az egyik harcos hozza már az ál-
dozati fehér paripát, mely előre látható sorsa miatt erősen rúgkapál. A magyarok egy csoportja
a sámán körül a jóslatra vár, melynek kedvező előjele a máglya egyenesen felszálló füstje. 

A távolban a Latorca látható, az lőtérben pedig a honfoglaló magyarok lovasrohama.
A néhány gyalogosan védekező őslakos képtelen megállítani a szokatlan harcmodor szerint
támadó lovassereget. 

Latorc szláv főúr társaival körülvéve bátran néz szembe ellenfelével. Lánya kétségbe-
esetten öleli át őt. A fogolycsoport alakjain rémület, de az elkerülhetetlen végzettel való bátor
szembenézés is tükröződik. Itt érünk vissza Árpád és vezérei alakjához, s zárul a körkép tema-
tikája.

A Feszty-körképről, illetve a körkép bemutatótermében – szerzői jogvédelem miatt –
fotó, vagy videofelvétel nem készíthető, így a festményről fotódokumentáció nem került ebbe
a dokumentumba.

Szer monostora és kora régészeti kiállítási
A  földszinten  található  régészeti  tárlat  Szer  monostorának  történetét  mutatja  be  a

1000-es évek közepétől a Xvi. század végéig. Három nagy templommakett segítségével eleve-
nedik meg a középkori mezőváros élete. Szomorú érdekessége a e három épületmodellnek,
hogy mindegyik egy-egy korszak lezárultával elpusztult. Az első szakasz a honfoglalás korá-
val  kezdődik.  Megtekintetjük  a  beérkező  magyarság  eszközeit,  felszereléseit,  ruházatát  és
fegyvereiket, majd természetesen a letelepült életmódra való áttéréshez kapcsolódó emléktár-
gyak használati berendezéseteket, szerszámokat is. Ennek a korszaknak az I. (Szent) István
halála utáni avaros időszakban feltört pogánylázadások vetettek véget, elpusztítva az első tár-
lóban látható templomot is. A következő időszak az újjáépítés utáni fejlődő települést mutatja
be, ahogy épült-szépült és lett egyre jelentősebb Szer városa. A város jelentőségét jelzi, hogy
a sószállítmányokból vámszedés révén igen komoly bevételre tett szert. Az elpusztított temp-
lom is jóval nagy méretben – az egykori egyhajós helyett, már majdnem kétszer akkora kiter-
jedésű, négytornyos változatban – született újjá. Sajnos ez az épület sem teljesedhetett ki, a ta-
tárjárás idején döntötték romba a támadó hadak. A veszély elmúltával, az ország újjáépítése



közben aztán ismét felépült Szer temploma. Okulva az előző évek dúlásának tapasztalataiból,
egy megerősített falú szentély nőtt ki a földből. Az előrelátás kifizetődő volt; ez a változat
hosszabb ideig maradt fenn, mint az előző kettő együttvéve. A késő középkort megidézve  lát-
hatjuk a tárlókban a szerzetesek munkáját: kódexmásolás, kertészkedést, hitéleti tevékenysé-
get. Sajnos azonban ez a templom sem kerülhette el sorsát: a tizenöt éves háború idején, 1596-
ban az átvonuló török hadak, feldúlták Szer városát és a székesegyházat is felégették. A tele-
pülés eltűnt, a térképről, Szer puszta Szerré változott. A tárlókban egy igazi érdekesség, kurió-
zum is megtekinthető. A monostori ásatások idején a feltárt harangöntő gödörben hiánytalanul
napvilágra került egy eredeti középkori öntőforma – 2118 darabban. A restaurálást és a hely-
reállítást követően A romkert Szent Gellért harangja ebben az öntőformában készült el. 

Promenád kiállítás
A millecentenárium megünneplésére készült el ez a bemutató, s a megnyitás után egy

érvvel, 1996-ban el is nyerte „Az év kiállítása” díjat. Az 1800-as. és az 1900-as évek. forduló-
jának ruhaviseletét ismerhetjük meg egy képzelt kis- és nagyváros főutcáján sétálva. Az itt
szereplő bábuknak szándékosan nincs arcuk, így jobban tudunk figyelni a ruházatukra, a kör-
nyezetükre, a mindennapi életük részleteire. A tárlat berendezői több olyan vizuális elemet is
„elrejtettek”, ami az élmény minél valóságközkelibb megélését segíti. Ilyen például a sétálóut-
ca szerű folyosó, amelyen a „városban” sétálhatunk. E folyosó mentén korabelii reklámok,
hirdetések  jelennek meg az oszlopokon,  könnyebbé téve a  látnivalókkal  való azonosulást,
megélni a századvégi települések hangulatát. Hatalmas fényképek nyitják és zárják le bemuta-
tott városokat; a bábuk és az elhelyezett díszletek tulajdonképpen folytatják a képek által el-
mesélt történeteket. A diorámával szembeni falra tekintve pedig tükröket láthatunk, így maga
a kedved látogató is belekerül kiállításba, a szó szoros értelmében szerves része lesz a városi
forgatagnak. Könnyű belátni, hogy nem véletlen esemény volt az az elismerés 1996-ból…

A kisváros bemutatása a fő tér bemutatásával kezdődik, ami nem más, mint a piac.
Láthatjuk itt a kofákat, árusokat, a piacot szegélyező boltokat, a vándor mesterembereket. Ér-
demes egy picit elidőzni a boltok cégérein,a tulajdonosok nevein. Könnyen észrevehető és fel-
ismerhető, hogy az akkori kisvárosi magyarság inkább a földművelésből, az üzleteken főleg a
kereskedelemhez szorosabban kötődő zsidó családok neveit olvashatjuk. Láthatunk itt még
zsebtolvajt és persze csendőrt is – valóban egy átlagos, mindennapi életkép elevenedik meg itt
előttünk, a képzeletünk segítségével. Fontos az utcára is figyelni, illőleve a ruházatra. A női
öltözetek a legritkább esetben értek le a földig, hiszen a kisvárosokban általában csak taposott
földutak voltak, s így a ruhák könnyen és túl gyorsan koszolódtak volna el. Megtaláljuk a dél-
alföldi népművészet két „zászlóshajóját”, igazi emblematikus darabját: a szegedi papucsot és
a tápéi fonott gyékénykosarat. A fiatal hölgyek fejfedő nélkül láthatók – rögtön értelmet nyer
a „hajadon” kifejezés is. A közigazgatás, valamint – módjával – a divat épületei is megjelen-
nek itt, már amennyire ilyenekből egy-egy kisebb városkában szükség lehet. Kiemelkedik az
ábrázolt figurák közül két fiatal hölgy alakja – öltözetük, kalapviselésük sejtetni engedi, hogy
ők a helyi értelmiség – orvos, tanár, lelkész, bíró, vagy jegyző – családtagjai lehetnek. Elma-
radhatatlan „kellék” a kis kocsma, a vendéglő, előtte még utcazenészt is látunk, kicsit távo-
labb még egy kintornás is látható. A bejáratnál pedig természetesen ott áll a „főúr”, aki a beté-
rő vendégeket várja. 

A nagyváros természetesen színesebb-szagosabb. Új üzlettípusok jelennek meg, ame-
lyek már nem az alapellátást biztosítják – étel, ital, ügyintézés a postán, javítás –, hanem már
tényleges szolgáltatásokat nyújtanak. Bank, divatszalon, kávéház vezeti be a látogatót a nagy-
városba. Az öltözék is változik, itt már nem szüksége s bokáig érő ruha, lehet hosszabb, hi-
szen az utcák kövezettek. A férfiak cilinderben, vagy kalapban, sétapálcával, a hölgyek naper-
nyővel, színes ruhákban jelennek meg. A kor gyerekdivatját, a matrózruhát is megfigyelhet-
jük, szervese hozzástartozik a korhű játék a golyózás.. A kávéház magától értetődően mutatja



be a panama kalapot, az Eszterházy-kockás öltönyt, az újságolvasó keretet. Milyen igaza is
volt Wilhelm Drosténak, aki szerint az Osztrák-Magyar Monarchia legszerethetőbb intézmé-
nye volt a kávéház. A korszellemnek megfelelően gyönyörködhetük a korzózás intézményé-
ben: kisasszony idősebb hölgy kíséretében, katonatiszt és hölgy randevún – mögöttük egy lé-
pésre lemaradva a tisztiszolga, magányos úr cilinderben, vidéki szolgálólányok szabadidejü-
ket töltve. A parkban kisfiúk és kislányok játszanak, a dajka babkocsit tologat, egy úr „illendő
távolságból” udvarol egy hölgynek a padon ülve, a kor „élsportolói” elhozták a velocipédükat
– a magas első kerekes kerékpárjukat –, a pavilonban pedig a tűzoltózenekar játszik, így teszi
teljessé városi park nyújtotta élményt.

Az Árpád-emlékmű
A rotunda épületéből kijőve érdemes „toronyiránt”az Árpád-emlékműhöz sétálni; fűre

lépni itt egyébként is szabad. Honfoglaló vezérünk szobra és megjelenése eltér a megszokot-
tól,  az esetlegesen elvárttól.  Több lépcső által  a járószintből kiemelve,  egy oszlopokkal és
timpanonnal díszített emelvény – görög templom hatását kelti – tetején ül a fejedelem egy fa-
rönkön. Merőben eltér a hagyományos lovas szobros ábrázolástól. Az emlékmű 1897-ben ké-
szült el Kallós Ede és Berczik Gyula alkotása. Ez az későbbi emlékpark első műalkotása. Em-
lékeztet arra a legendára, mely szerint Árpád és vezérei, a honfoglalás lezárásaképpen 34 na-
pon keresztül itt tartották az első kvázi országgyűlést, ahol elrendezték a megszerzett föld tör-
vényeit, szokásjogát; „szerét” ejtették az ország dolgainak – innen eredeztethető a település
neve. Az eredeti szobor ma már az rotunda épületében látható – a porózus, sérülékeny homok-
kő anyaga miatt. A jelenlegi alakot Buzár Károly faragta újra, 1997-ben készült. Az oroszlá-
nok új is helyet kaptak: a „millenárisok” az emlékműhöz vezető sétányon kétoldalt láthatók, a
fentiek másolatok. 

A szoborkompozíció előtt-alatt kialakított kis téren a magyar történelem húsz jelentős
alakja köszön vissza ránk. Királyok, fejedelmek, politikusok látható itt kezdeti kárpát-meden-
cei történelmünktől az 1848-as forradalomig. A húsz szobrot az Emlékpark és a 19 magyaror-
szági megye állíttatta. A szobrok nagy része kapcsolatba hozható az állíttató megyével, példá-
ul II. András Zala megye szobra, az 1232-es kiváltságlevele alapján. Nagy Lajos a pécsi egye-
teme alapításán keresztül kötődik Baranya megyéhez. Széchenyi István szobrát pedig Győr-
Moson-Sopron megye készíttette; a legnagyobb magyar a reformkori országgyűlések idején
Moson vármegye követe volt. Középütt a kis téren II. András felnagyított pénzérméje látható.
Egy időkapszulát rejt, várhatólag 2050-ben fogják felnyitni. Addig is a latinul olvasni és for-
dítani tudók számára egy kellemes kis kvízjátékot biztosít, ahogy megpróbálhatjuk feloldani
és értelmezni az érme peremébe vésett nyomott rövidítéseket, amik II. András királyi címeit
tartalmazzák. 

Érdemes szót ejteni egy másik emlékműről is… 1945 március 29-én itt kezdte meg az
akkori földművelésügyi miniszter Nagy Imre a földosztást. A második világháború után ezzel
az országban egy régi agrárkövetelés teljesült, a nagybirtok megszűnt, helyette a kisparaszti
gazdaságok jöhettek létre, megteremtődött az önálló földművelés lehetősége. Az emlékpark
kialakításkor, az 1970-es években hangsúlyos szerepet akartak adni ennek a „második hon-
foglalásnak”. Maga a park is a honfoglalást, a néprajzi múzeumot és persze ezt a földosztást
volt hivatva megörökíteni. Az elképzelések szerint egy hatalmas obeliszk lett volna alkalmas
és méltó ezen esemény emlékének megörökítésére. Éppen e terv miatt kellett a rotundát a park
legalacsonyabb, legsüppedékesebb területére felépíteni – és persze a talajt alatta megerősíteni
–, nehogy véletlenül is magasabb legyen, mint a tervezett emlékoszlop. A lassú megvalósítás
aztán alaposan átírta ezt az ötletet. A rendszerváltás után kevésbé hangsúlyos, de a esemény
jelentőségének megfelelő méretű emlékkő került felavatásra, 1995-ben, a földosztás ötvenedik
évfordulóján. 



Gátőr ház és az árvízi bemutató
Az Árpád-emlékműtől kissé visszafelé a rotunda felé kell sétálnunk a gátőrházhoz. EZ

a kiállítóhely egy komplett árvízvédelmi rendszert mutat be. A halastó a vizes területet – a fo-
lyót is – jelképezi. Körülötte a töltésen akár körbe is sétálhatunk. A gátőrház körül pedig az
ármentesített területet találjuk. Itt vannak a védekezés eszközei: a cölöpverő, zsilipkapu, az
előkészített faanyag a töltés megerősítésére, magasítására. A gátőrházban három különböző
kiállítást láthatunk. Az első terem a Tisza árterét, a folyó helytörténetét mutatja be. Az egyko-
ri árterét látva a térképen, könnyen hihetővé és értelmezhetővé válik a történet, mely szerint a
folyó azért lett ilyen kanyargós, mert az eke elé fogott szamár jobbra-balra kanyargott a kóró-
ért és a rágcsálnivalóért. A folyó pedig – ahogy Isten parancsolta neki – követte az eke, azaz a
szamár mozgását. A folyószabályozási munkálatokról, konkrétan egy kanyarulat átvágásáról
láthatunk egy hatalmas képet. A léptékek jól érzékeltetik azt a hatalmas erőfeszítést és teljesít-
ményt, amit a kubikosuk kétkezi munkával, minimális, gépi, vagy állati erő segítségével elvé-
geztek az árvízvédelmi területek kialakításáért. 

A középső teremben a gátőr magánlakrésze látható, mint egy hagyományost lakás. A
gátőrház ugyanis egyszerre volt lakhely és munkahely, iroda is. Ezt a következő teremben lát-
hatjuk. Innen irányították szükség esetén a védekezést, illetve itt tervezték meg az elvégzendő
és felügyelték később az elvégzett feladatokat, munkálatokat.

A gátőrház melletti épületben a raktár mellett egy nagyon érdekes interaktív bemutató-
terem van. A szegedi nagy árvíz – ahogy a helyiek nevezik a Víz – bekövetkeztét tekinthetjük
végig terepasztalon. A bemutató a kivilágított táblákon ábrázolja az első gátszakadást, a dél-
alföldi terület elöntését, egészen a katasztrófa bekövetkeztéig. Hang- és fényjáték teszi még
élethűbbé az elsötétített  teremben zajló szimulációt.  Néhány perc hosszúságú csak, viszont
maradandó élmény átélni, ahogy a víz áttöri a gátakat, körbeveszi Szegedet, majd egy végső
kegyelemdöféssel elpusztítja azt. A város épületeinek nagyjából 95 %-a veszett oda. A közép-
kori Szeged eltűnt, helyette – komoly nemzetközi segítséggel alig négy és fél év alatt – egy
modern város épült fel. 

Faúsztatás, halászat
A tó körül még további látnivalókat találunk. Induljunk el a gátőrháztól az óramutató

járásával megegyező irányba és nagyjából egypercnyi séta után egy érdekes installációhoz ér-
kezünk. Hosszú fagerendák, kereszt, vagy haránt irányban elhelyezett kisebb farönköket lát-
hatunk a sétány mellett. Ez a tiszai faúsztatás emlékhelye. A Kárpártokban kivágott fákat a
hegyoldalról egyszerűen lecsúsztatták, ehhez építették ezeket a „csúszdákat”. A keresztirányú
rönkök a hatalmas fatörzsek biztonságos és ellenőrzött csúsztatását voltak hivatva biztosítani.
Ahogy leértek  vele  a folyóvölgybe,  belegurították őket a vízbe.  Néha csak úgy magában,
„szálában” úsztatták le őket, valamikor pedig összekötözték őket tutajjá és így indultak meg a
folyón lefelé. A megfelelő helyekre, városokba érve aztán kiemelték a fákat és onnan már a
szárazföldön vitték tovább a feldolgozási helyükre; rendszerint a fűrészmalmokba. 

Elhagyva a gerendacsúszdákat alig egy perc séta múlva újabb furcsaság, érdekes látni-
való ötlik a szemünkbe. Egy bárka a parton, aminek lyukacsos az oldala. Igen ennek a hajó-
nak – a Potykának – ténylegesen az volt a feladat, hogy elsüllyedjen. Legalábbis részben. EZ
ugyanis egy haltároló bárka. A halászok a halpiacra ilyen hajókban, vagy esetleg kisebb csó-
nakokban vitték , majd tárolták a halat. A lyukacsos oldalának köszönhetően a hajótestbe a re-
keszekre osztott részekbe befolyt a víz és így folyamatos táplálékot és oxigént biztosított a ha-
laknak. Az élő friss áru így jutott a piacra, onnan a vásárló kosarába, majd valószínűleg nem
sokkal később, feldolgozva, az asztalra. 

Még egy picit továbbsétálva egy halászkunyhót láthatunk. Szinte várjuk, hogy az öreg
Matula bácsi kilépjen belőle… A vizek mentén a halászok ilyen halászkunyhókban éldegéltek
tavasztól őszig. Ez volt a műhelyük és a nyughelyük is. Itt tartozták a szerszámaikat, javítot-



ták a hálóikat, ha szükséges volt, és innen indultak a napi halászatokra. A hideg idő beköszön-
tével aztán mindenki hazaindult a maga kis házikójába, átvészelni a telet, hogy aztán a követ-
kező tavasz ismét a kunyhójuknál találja őket. 

A jurta házak
Az épület együttes Csete György és Dulánszky Jenő tervezte. A két külön álló közül a

Világmagyarság kápolnájában a magyar népnyelvrokonainak emlékei, a koronás jurtában egy
mamutfenyő szelet látható. Az öt-öt egybekapcsolt jurtában pedig a Kárpát medence talajtípu-
sai, egy bányatárna modell, valamint a famegmunkálás és a fafelhasználás makettjei kaptak
helyet. A koronás jurta kivételével ez a kiállítóhely sajnos jelenleg nem látogatható.

A mamutfenyő szelet egészen rendhagyó módon mutatja be a magyarság történetének
fontos eseményeit. A felső, valamint az alsó felület átmérője 5,4, illetve 6,3 méter. A súlya
7,5 tonna. A felületén egy aranyszínű vonal halad végig – e vonal mentén láthatjuk, mekkora
volt a fa a kiállítás diorámái által bemutatott történések idején. A tárlóban a magyar nyelv
mellett angolul és németül is elolvashatjuk az egyes események rövid történetét. Attila, hun
fejedelem temetésével kezdődik a felsorolás, majd a honfoglalás, utána középkori életképek
következnek. Megtalálható itt a török kör, a hétéves háború időszaka és az 1848-49 forrada-
lom és szabadságharc is. A bemutatót az 1956-os forradalom zárja, ez után nem sokkal, az
1960-as évek elején a mamutfenyőt egy villámcsapás érte; kiszáradt, így élete megszakadt. Az
emeleti körgalériára is érdemes felsétálni, hogy rálátást kapjunk erre a faszeletre. A mennye-
zetre is jutott még látnivaló – a fejünk felett Csaba királyfi csillagösvénye, a Tejútrendszer lát-
ható. 

Skanzen
Az 1891-ben világon elsőként létrehozott stockholmi szabadtéri múzeum adta a nevét

a későbbi intézményeknek. Magyarországon öt évvel később létesült a első, az ópusztaszerit
pedig az emlékpark kialakításával egy időben, már a 1970-es években elkezdték építeni. Az itt
látható épületek egy része eredeti – azaz az egykori helyén lebontották, ide szállították és újra
felépítették –, egy része pedig az eredetiről készített másolat.

A jurtaépületek felől érkezve a sort a tanyák nyitják. A szegedi egy teljes gazdaságot
mutat be. Megtaláljuk itt a baromfik ólja; lábazatra van felépítve, hogy a ragadozók – pat-
kány, menyét, róka, ne tudjon olyan könnyen bejutni. Biztos, ami biztos rögtön az ól mellett
mellett van a házőrző eb lakhelye is. Tőlük kissé jobbra található a szerszámok és a szekerek,
kocsik raktározó épülete. A lakórész a hátsó traktusba esik. Belépve érdemes szinte mindenki-
nek lehúzni a fejét – még egy 165 cm magas látogató is könnyen beveri a fejét. A konyhát lát-
juk magunk előtt és a főzőhelyet. Súlyos , mázas cserépedényeket találhatunk itt kemencét a
kenyérsütéshez és néhány edényt. A padló döngölt föld. Balra nézve a tisztaszoba látszik, ez a
ház legnagyobb becsben tartott része. Itt voltak a legdíszesebb, legértékesebb berendezési tár-
gyak, eszközök és ezt a lakrészt használták a legkevésbé. Olyan, mintha maga is egy kiállító-
terem lett volna. Jobbra  a családi lakrész található. Itt éltek, étkeztek, nem egyszer akár há-
rom generáció is egy légtérben. Az ágy alatt deszkapriccset is  látunk – ezen aludt éjszakán-
ként a gyermekkorú családtag, nappalra betolták az ágy alá. A falon családi fotók, katonaport-
rék és szentképek láthatók, az asztalon pedig ott a kenyérkosár. Visszatérve az udvarra a pari-
ka szárító szín és a kert érdemel még figyelmet. A kertben kis szőlőültetvény is megfigyelhe-
tő, az udvaron pedig nyárfák. Mindkettő nagyon fontos az Alföldön, nagyrészt a telepített
nyárfaerdőkkel, illetve a szőlővel kötötték meg a futóhomokot, ami aztán biztosította, hogy a
szél már nem tudta elhordani a termőtalaj.

A makói tanyánál érdekesség a nyitott szerkezet, nincs körbekerítve kerítéssel, mint a
szegedi tanya. A lakóház bejárata előtt van csak egy kisebb kapu, a háziállatokat akadályozza
meg abban, hogy besurranjanak az épületbe. A kémény hiányzik – ennek praktikus oka van.



Kémény nélkül nem minősült lakóépületnek, nem kellett adót fizetni utána. Kissé távolabb a
kerek ól is látható, különleges szerepe volt. A vemhes kocát tartották itt, a szülés után ebben
az ólban még véletlenül se tudta a sarokba szorítva agyonnyomni a kicsinyeit. 

A tanyák mellett látható az árpádhalmi iskola épülete. Klebelsbergi népiskola törvény-
nek köszönhette a létezését. Az udvaron kis harangláb látható. Az ingatlan szűke miatt az is-
kola templomként, istentiszteletek helyeként is funkcionált. Belépve rögtön érezzük a petróle-
um szagát, régen ezzel mosták fel a padlót, így fertőtlenítve azt. A kicsi, keskeny padokban
akár három-négy diák is szorongott, osztály elkülönítés ekkor nem nagyon volt, a fő szempont
az volt, hogy minék többen minél gyorsabban elsajátítsák az alapműveleteket és megtanulja-
nak írni-olvasni. A felnőttek is. Ennek köszönhető, hogy nemcsak helyesírási táblázatok talál-
hatók a falon, hanem népegészségügyi is, jelezve az alkohol veszélyét az egész család megél-
hetésére. A kereszt a már említett egyházi feladat miatt került a falra. A szekrény tetején kora-
beli kísérleti szemléltető eszközöket láthatunk. A termekben továbbsétálva az 1930-as évek-
ben használt oktatási kellékeket, füzeteket, segédeszközöket – a fizikai, kémiai, biológia kí-
sérletekhez szükséges felszereléseket  - láthatjuk,  valamint  az akkori  díszegyenruhát  is.  Az
utolsó teremben a felnőttoktatásra utal a tabló, amelyen rövid rímversekbe szedve magyaráz-
zák-szemléltetik, miért fontos a lakókörnyezet higiénia és hogyan tudjuk távol tartani a kárte-
vő legyeket. 

A kovácsműhely az elengedhetetlenül szükséges termékek „gyára” volt. Szeg, patkó,
ásó, kapa, fémeszköz kocsikerék javítás, stb. minden anyán alapvető felszerelés volt, ezt házi-
lag, saját kezűleg nem lehetett elkészíteni. Ez a kovácsnak viszonylag létbiztonságot adott. 

A tanyasi élet viszontagságai és nehézségei mellett volt némi lehetőség - ha ritkán és
korlátozottan is - a szórakozásra és a kultúrára is. Az olvasóköri épületben tartották a műked-
velő előadásokat, az olvasókört, a felolvasóesteket itt zajlottak az évi bálok is (pl: húsvéti,
vagy az aratóbál). Kinn az udvaron pedig lehetett tekézni, ha az időjárás épp megengedte.

 A megélhetésnek egy könnyebb fajtája volt,  ha az ember olyasvalamit termesztett,
amit jó áron lehetett eladni és sokat is vásároltak belőle. A hagyma- és a paprika termesztés
biztosíthatta ezen a régióban ezt a jómódot. A makói hagymatermesztő portájára betérve rög-
tön feltűnik  a különbség az előzőleg látott tanyákhoz képest. Az udvar téglával ki van kövez-
ve, háziállatok számára alig vannak gazdasági épületek. Ahogy betérünk rögtön egy kicsi, ma-
gában álló épületet látunk. Nem, ez itt nem az árnyékszék, ez a húsfüstölő Mindez azt jelzi itt
már egy termékre specializált termelés folyik és ez a termék biztos megélhetést is ad. A ház
belsejében is szembetűnő a változás. Hatalmas nagy ablakok vannak a szobákon, festett falak,
dísze, faragott nagy méretű szekrények. Igaz a munka itt is látszik, érezhető: a kemence fölötti
kis emelvényen szárították a dughagymát. 

Mielőtt benézünk a paprikatermesztő házba érdemes a homlokzatra a tekinteni. A dél-
alföldi régióra jellemző díszítés látható, a napsugaras motívum. A homlokzati padlásablakból
sugárirányban vezetik ki a fedőléceket, így olyan formát mutat, hogy az ablakon nemcsak a
fényt ereszti be, de Ahogy a Nap teszik szét is szórja azt. Odabenn a paprikatermesztés folya-
matának bemutatást láthatjuk . Érdemes tudni, hogy eredetileg szárított, tört és erős paprikát
készítetek, a porított, nemesített változat csak később jelent meg. Az erős paprikát – ami ere-
detileg törökborsnak neveztek a Dél-Alföldön; a Mexikóból érkezett növényt a ferences szer-
zetesek vették át a törököktől és terjesztették el a lakosság körében – a könyékbeliek régóta
használták mint gyógyszert megfázásos, lázas betegségek gyógyítására. Szentgyörgyi Albert-
nak már csak a C-vitamin tartalmát kellett bizonyítania…

Az út túloldalán a tömörkényi községházát találjuk. Benn az épületben a XIX. - XX.
század fordulójának magyar közigazgatását és hírközlési technikáját mutatja be a kiállítás. Ez
így elég unalmas hangzik, azonban mindjárt izgalmasabb és érdekesebb lesz, ha kiderül, hogy
ezt a bizonyos technikát ki is lehet próbálni… Puskás Tivadar találmánya kel életre, szól hoz-
zánk a termekben. A falról leakasztva a kis hallgatókészülék segítségével részesei lehetünk a



századforduló híreinek. A dioráma segít  az élmény elmélyítésében. A hírbeolvasó felolvasta
a híreket, amikor a telefonközpontot felhívták az előfizetők. Idővel bővült a kínálat és már ze-
nei darabokat is hallgathatott a nagyérdemű, ezért a beállított zongora és az énekesnő figurája.
A technika fejlődésével persze ez a módszer már elavulttá vált, viszont akkoriban igen ko-
moly szórakoztatási lehetőségnek bizonyult. A termekben láthatjuk még az egykori postahiva-
talok berendezését, a postáskiszasszonyok mindennapjait, valamint az igazi kemény meg ér-
deklődők elkutakodhatnak a különböző rangú és rendű hivatali okmányok és pecsétek között.
Az udvaron látható még egy postakocsi és egy kézi erővel működtetett tűzoltófecskendő is. 

A községháza mellett áll a szélmalom; a Szentes melletti donáti tanyavilágból került
ide. Eredeti helyén még akár ma is működőképes lenne, azaz, még manapság s lehetne vele
lisztet őrölni. A malom teljes egészében – mind a négy emeletén  – bejárható, megmászható.
Akár egy jó kis fizikaóra szemléltetéseként is alkalmas arra, hogy elmagyarázzuk és a legfelső
emeleten meg is mutassuk, hogyan alakul át a forgómozgás függőlegesből vízszintesbe, vagy-
is hogyan mozgatja a függőlegesen elhelyezett szélkerék a vízszintes forgó őrlőköveket. Extra
technikai megoldás, hogy a teljes tetőszerkezet a lapátkertekkel együtt 360 fokban körbefor-
gatható, így a vitorlák mindig szélirányba állíthatók, a szél erősségének megfelelően pedig
részben, vagy akár teljes egészében is a lapátokról bevonhatók.

A kis utca és a skanzen végére maradt a szatócsbolt. A kovácsműhely mellett ez az a
helyiség, amelyre minden falunak tanyaközpontnak szüksége volt. A nem megtermelhető ja-
vakat itt lehetett beszerezni: cérnát, tűt, fűszereket, gombot, kisebb ajándéktárgyakat – a sor
szinte tetszőlegesen folytatható, szinte ameddig csak akarjuk Ma már inkább az édességek te-
rén erős a kínálat, nagy öröm, hogy olyan klasszikusok is megtalálhatók itt, mint például a
bocskorszíj, a krumplicukor, a kakas nyalóka, vagy a mézes puszedli. Ha ide betérnénk, a sor-
ban állásra mindig érdemes előre felkészülni, de határozottan megéri az időt. 

A paprika- és a hagymatermesztő háza között egy kis ösvényen át elindulhatunk visz-
szafelé a bejárathoz. Felkapaszkodunk egy kis dombra, ahonnan jó kilátás nyílik a parkra.
Közvetlen előttünk láthatjuk a monostor feltárt romjait, kicsit távolabb körbefordulva az Ár-
pád emlékművet, a rotunda épületét, az árvízi bemutatót, a haltároló bárkát, a jurtaházakat és
persze természetesen a néprajzi múzeumot is. Az emlékpark látnivalóinak körülbelül 2/3-át
érintettük Aki bírja még energiával, megnézheti közelebbről a gőzgépet, az útkaparó házát, a
Pallavicini-kápolnát, elsétálhat a nomád lovasbemutatóhoz, betekinthet akár egy igazi jurtába
is. Az itt részletesen leírt program nagyjából három óra alatt teljesíthető. Egész napos kirándu-
lás is könnyedén megszervezhető Ópusztaszerre, látnivalókban, élményekben egészen bizto-
san nem lesz hiány, még a visszatérő látogatók számára sem. A mielőbbi viszontlátásra!
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