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Milyenek a magyarok?

Ügyeskedők békeidőben

...Az ügyeskedés nemcsak magánemberek között, hanem hiva
talos ügyekben is működik.  Elvégre a hivatalokban is magán
emberek ülnek, igazságtalanság lenne éppen őket  kihagyni az  
egész országot behálózó ügyeskedésláncolatból! Így aztán halla
ni olyan önkormányzati  beruházásokról,  melyeknél  a pályázás  
feltétele,  hogy költségek  bizonyos  százaléka  visszacsorogjon  a  
pályáztató hivatali vezetők zsebébe. A magyarországi pártok ál
talában kígyótbékát kiabálnak egymásra, de ha helyi ingatlan
ügyletekről van szó, remekül megérik egymást, és fel tudják sze
letelni a kis közös tortát. A piszkos ügyek csak akkor pattannak  
ki, ha az egyik fél úgy érzi, megrövidítették, kevesebb vagy cu
pákosabb rész jutott neki a prédából. Hogy a derék népnek nem  
jut belőle,  az mellékes,  elvégre akit megválasztottak, az már a  
kiválasztottak körébe tartozik. Így aztán mendemondák szerint  
jó pénzért lehet kapni építési engedélyt, vállalkozói igazolványt  
vagy akár mozgássérültparkoló használatára szóló igazolványt.  
Budapesten sok luxuskocsi parkírozik a fogyatékosoknak fenn
tartott  helyeken,  a  sofőrök  remekül  leplezik  számos  mozgás
problémájukat, a felületes szemlélő hosszú combú, szöszi cica
babáknak vagy kigyúrt, kopasz erőembereknek látja őket, de ez  
nyilvánvalóan  optikai  csalódás.  Őket  nevezték  el  egy  kabaré
számban  „érzelmi  fogyatékosoknak”.  A  magyar  ember  egyik  
barátja  korábban  villanyszámlaleolvasóként  dolgozott,  és  azt  
mesélte,  nem  a  villanyórát  megbütykölő,  visszaforgató  vagy  
gombostűvel  megállító  szerencsétlen  nyomorultak  okozzák  a  
cégnek a komoly veszteséget, hanem az újgazdagok, akik játsz
va kifizethetnék a szauna vagy a medence elektromos fűtését, de  
nehogy már ki kelljen dobniuk ezt a sok lóvét  az ablakon, ha
nem illegálisan ráköttetik a Wellnessrészleget a felsővezetékre.

Részlet Lackfi János Milyenek a magyarok? című „útikalauzából”
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Kitüntetettek
2016. március 1.–2017. március 31.

Országos kitüntetések

A Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díj

Babák Mihály polgármester

1990 óta tagja a szarvasi képviselő-testületnek, 1998-tól 
napjainkig Szarvas Város polgármestere,  1998–2014-ig 
országgyűlési  képviselőként is  dolgozott. Minden tevé-
kenységét annak érdekében végezte és végzi, hogy a vá-
ros  lakói  minél  komfortosabban  érezzék  magukat.  Az 
országban  elsők  között  kezdeményezte  a  kistérségi 
együttműködést, amely 2004 óta a mai napig működteti 
az alap és szakellátást – tanyagondnoki szolgálatot, védő-

női szakszolgálatot, idősek nappali és a bentlakásos ellátását nyolc települé-
sen, közel 45 ezer ember számára. Ugyanebben a rendszerben működik a 
sürgősségi orvosi ügyelet ellátása és a kommunális hulladék kezelése is. Az 
okmányirodák létrejöttekor  a  kezdeményezők között  volt,  irányítása alatt 
többször elnyerte az iroda az ügyfélbarát címet. Az elmúlt másfél évtized-
ben az egészségügy, az oktatás, a kultúra új vagy megújult létesítményekkel 
gazdagodott, a város gazdálkodása biztos alapokon áll. Kitüntetései: Az év 
Polgármestere, 2002; Körös-szög Polgármestere, 2006; Szarvasért Emlék-
plakett arany fokozata, 2014; Polgárokért, 2015.

Címzetes Főjegyző

Dr. Melis János jegyző

Dr. Melis János 1999. április 1-jétől dolgozik a Szarvasi 
Polgármesteri  Hivatalban.  Kezdetben  a  Szervezési  és 
Jogi Osztály vezetőjeként, majd 2005. szeptember 1-től 
jegyzőként  alkalmazza  az  Államigazgatási  Főiskolán 
szerzett igazgatásszervezői és a József Attila Tudomány-
egyetemen  szerzett  jogászi  végzettségét.  Széleskörű 
szakmai és vezetői tapasztalatra tett szert korábbi munka-
helyein, Kondoros Nagyközség Önkormányzatánál jegy-

zőként, gazdasági társaságoknál és ügyvédi irodában jogtanácsosként és iro-
davezetőként.  Jegyzői  tevékenysége  alatt  a  képviselő-testület,  az 
önkormányzati bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok, a hivatal és a 



kistérségi iroda, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szaksze-
rűen és törvényesen működnek. Az elmúlt tíz esztendő alatt ezen szerveze-
tek  a  jegyző  szakmai  felügyelete  alatt  számos,  jelentős  változást  hozó 
feladatot oldottak meg. Az évek során többször kellett a módosuló jogi kör-
nyezethez, az újabb elvárásokhoz és kihívásokhoz illeszteni a hivatali szer-
kezetet, végezni a hatósági munkát, ellátni a járás- és kistérségi központi 
szerepkörből adódó feladatokat, biztosítani a zökkenőmentes átmenetet és a 
törvényes működést. Az összességében több milliárd forint értéket képvise-
lő felújítási és fejlesztési célú önkormányzati beruházások megvalósításá-
hoz nélkülözhetetlen dr. Melis János kiváló jogi és közigazgatási ismerete, 
vezetői, szervezői, tárgyalási készsége. Kitüntetései: Az Év Jegyzője 2008; 
Az Év Embere Békés megyében, 2009.

Magyar Bronz Érdemkereszt

Dr. Glózik Klára ügyvezető, főiskolai docens

A KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Non-
profit Kft. ügyvezetője, a Szent István Egyetem Agrár- 
és Gazdaságtudományi Kar Főiskolai docense, dr. Glózik 
Klára 2017. március 14-én, Budapesten, a Várkert Ba-
zárban  megrendezett  díjátadó  ünnepségen  vehette  át 
Magyarország köztársasági elnöke, dr. Áder János úr el-
ismerését.  Erre  miniszterelnöki  javaslat  alapján  került 
sor. A kitüntetést Lázár János Miniszterelnökséget veze-

tő miniszter az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztel-
gő nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából nyújtotta át Békés megye 
területfejlesztése, illetve gazdasági és turisztikai fejlődése érdekében végzett 
munkája, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként.

Pro Caritate

Lázár Zsolt evangélikus lelkész, esperes, intézményvezető

2000 óta a szarvasi Ótemplomi Egyházközség parókus 
lelkésze, 2002-től az Ótemplomi Szeretetszolgálat igaz-
gatója. 2003 ban a Habitat for Humanity szarvasi szerve-
zetének  alapítója,  2012-ig  igazgató  tanácsának elnöke. 
2002-től Szarvas Város Önkormányzatának képviselője, 
a Népjóléti Bizottság Elnöke, 2010-től a Szociális, Csa-
lád- és Idősügyi Bizottság elnöke. A Szarvason és kör-
nyékén végzett szociális ellátás fejlesztésében az elmúlt 

két évtizedben kiemelkedő érdemei vannak. Az Ótemplomi Szeretetszolgálat a 



Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legfontosabb diakóniai intézmé-
nye, amely az innovációjával és a széles körben végzett szociális ellátásával 
módszertani központként is működik. Az idősek, a rászoruló családok, a tár-
sadalom szélére sodródott egyének, a munkanélküliek és hajléktalanok is 
segítséget találnak ebben a rendszerben. Közel 400 munkanélküli és hátrá-
nyos helyzetű kapott lelki és szakmai megerősítést a képzéseken keresztül, 
ahol közel 50-en elvégezték a Szociális Gondozó és Ápoló képzést. A vég-
zettek közül sokan kaptak munkát az egyre bővülő Szeretetszolgálatban. Ve-
zetésével  2007  óta  tartanak  ételosztásokat.  2010  óta  rendszeressé  váltak 
ezek az utcai segítő akciók a gyülekezet és a szeretetszolgálat szervezésé-
ben.  A hátrányos helyzetűek és a  szenvedélybetegek között  végzett  tevé-
kenysége sok gyülekezet számára követendő mintául szolgál. Kitüntetései: 
Arany Kalapács-díj, 2006; Az Év Embere Békés Megyében, 2007, Tesse-
dik-díj (Az Év lelkésze), 2008.

Apáczai Csere János-díj

Dr. Fest Sarolta főiskolai tanár, dékánhelyettes

Gyulán érettségizett, 1979-ben a nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Főiskolán testnevelő tanári diplomát 
kapott.  1988-ban  gyógytestnevelési  tanári  oklevelet, 
1998-ban  pedagógia  szakos  tanári  oklevelet  szerzett. 
1979–1989-ig a Szarvasi 1. Sz. Általános Iskolában kez-
detben tanítóként, később testnevelő tanárként dolgozott. 
1989 szeptemberétől a Brunszvik Teréz Óvóképző Inté-
zetben és jogutód intézményeiben oktat. Szakmája, mun-
kája az óvó-tanítóképzés és a gyógytestnevelés. A keze 

alatt nőtte ki magát a korrekciós testnevelési speciálkollégium gyógytestne-
velési szakirányú, szakvizsgás képzéssé. Érdeklődése fokozatosan a peda-
gógusképzés, ezen belül a fejlesztő pedagógiai kutatás területe felé fordult. 
Ennek a folyamatnak az eredménye lett a PhD tudományos fokozat meg-
szerzése (2009). Végigjárta a pedagógus pálya valamennyi állomását: főis-
kolai  tanársegéd,  adjunktus,  docens,  majd  főiskolai  tanár.  2012-ben 
megkapta a Szent István Egyetem Babérkoszorú arany fokozatát. 2012 janu-
árjától 2014 szeptemberéig dékáni referens, 2014 szeptemberétől a Gál 
Ferenc  Főiskola  Pedagógiai  Karának  dékánhelyettese.  Vezetői  feladatai 
mellett gyógytestnevelőként, pedagógiai szakos tanárként oktat, óvodapeda-
gógus, tanító, illetve csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon. 1990-től rend-
szeresen  részt  vesz  külföldi  tanulmányutakon  és  konferenciákon,  ahol 
francia és német nyelven is tart előadásokat. Tudományos tevékenységéből 
könyv- és jegyzetírói, valamint szerkesztői munkásságát kell kiemelni.



Polcz Alaine-díj

Csapó Julianna hospice szakápoló és koordinátor

1977  óta,  közel  40  éve  dolgozik  az  egészségügyben. 
Munkáját a Szarvasi Egyesített Gyógyító Megelőző Inté-
zetben kezdte mint orvosírnok. 1985-ben általános ápoló 
és asszisztensi képesítést szerzett, 1994-ben pedig körze-
ti ápolói szakosító képesítést. 2011-ben hospice szak-
ápolói és koordinátori bizonyítványra tett szert. 1993 óta 
a Dr. Bencze és Társa Kft. munkatársa. 1997 óta vezeti 
az otthoni szakápolást,  2009-től pedig a Kft.  által mű-

ködtetett otthoni hospice szolgáltatást is. Körzeti szakápolói munkája során 
nemcsak a szokványos betegségeket kezelte, hanem már akkor is hospice 
ellátást folytatott. A hospice ellátás bevezetése óta munkája szakmailag is 
kiteljesedett. Tudását, tapasztalatait szívesen megosztja munkatársaival.

A Magyar Sakkozásért

Patkó Lajos sakkedző

Közel 60 éve áll elválaszthatatlan kapcsolatban a sakkal, 
az örök szenvedéllyel. 52 éve versenyzőként, 26 éve ok-
tatóként tölt hosszú időt a sakktábla mellett. 12 évig ver-
senybíróként  is  vezetett  versenyeket,  NB II-es  csapat-
bajnoki mérkőzéseket. Szívvel lélekkel tanít, foglalkozik 
tanítványaival. Az évek során számos egyéni és csapat-
versenyre elvitte már apró bajnokait, és neki köszönhető-
en Szarvas városa nevet szerzett az ifjúsági sakkéletben. 

Egy-egy sikeres versenynap után napokig arról mesél, hogy melyik kis ta-
nítványa mikor, hogyan játszott, hogyan lépett, mit rontott el, vagy éppen 
hogyan sikerült mattot adnia az idősebb vagy tapasztaltabb ellenfelének. Ha 
nem sikerül egy partit megnyerni, jól tudja, kit, hogyan kell vigasztalni, biz-
tatni, esetenként ki az, akinek többet használ egy kis dorgálás. Első tanítvá-
nyai ma már felnőtt „harmincasok”, a legifjabbak pedig még csak óvodába 
járnak. Nem minden gyerekből lesz sikeres versenyző, de a szorgalom és ki-
tartás, a figyelemfejlesztés – amire neveli őket – az élet számos területén 
kamatoztatható. 

Teátrum-díj Nemzetiségi Különdíja

Nagy Imréné igazgatói titkár

1974-ben a Cervinus Teátrum jogelődjénél, a Vajda Péter Művelődési Köz-
pontnál kezdte munkáját kulturális előadóként, a nagyszínpadi események 



koordinálása és más műfajú előadások szervezése volt a 
feladata. 1986-tól az akkori Városi Zeneiskola iskola-
titkáraként  dolgozott.  1992-ben  közreműködésével  jött 
létre a Zeneiskolából a mára már négy művészeti ágat ta-
nító  Chován Kálmán Művészeti  Alapiskola.  1999-től  a 
szarvasi professzionális színházi tevékenység szervezésé-
nek   meghatározó  egyénisége  lett.  2001-től  a  színház 
nonprofit kht.-ként működik, üzemeltetésének kezdetétől 

színházi titkárként és gazdasági ügyintézőként segítette az új szarvasi szín-
házi  élet  kialakulását.  2006-tól  már  egy  komplex  művelődési  intézmény 
gazdasági ügyintézését bízták rá. 2012-től napjainkig a Cervinus Teátrum 
Művészeti Nonprofit Kft. igazgatói titkári tevékenységét végzi – nagy hang-
súlyt fektetve a Kft. pénzügyeire – kimagasló szakmai hozzáértéssel és több 
évtizedes tapasztalattal.

„Örökségért” Díj

Csasztvan András, a Cervinus Teátrum igazgatója, táncpedagógus

Az Örökség Gyermek Népművészeti  Egyesület  frissen 
alapított díja. Elsőként azokat díjazták, akik hosszú időn 
át meghatározó módon segítették és támogatták a szerve-
zet munkáját, így a szervezet korábbi elnökét Csasztvan 
Andrást is. A méltatás nagy ívű szakmai, művészeti múl-
tat tükröz. Ennek alapját képezi az 1978 óta végzett nép-
táncoktatói  tevékenység,  ami  később  a  Tessedik 
Táncegyüttes vezetésével párosult. Alapítóként vett részt 
az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület munkájá-

ban, 2000-től pedig négy cikluson keresztül ellátta az országos elnöki fel-
adatokat  is.  Elindítója  volt  a  Gyermek Néptáncosok Országos  Szólótánc 
Fesztiváljának, ami a művészeti alapiskolák tanulmányi versenyének egyik 
alappillérévé vált. A háromévenkénti versenyt máig a Szarvason kidolgozott 
tematikával  rendezik.  Érdemei  közé  tartozik,  hogy hosszú  idő  óta  tagja, 
majd vezetője az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiumának. Javaslatára 
több országos rendezvény valósult meg. Ilyen volt a Szent Iván napi tűzug-
rás vagy a Szentendrei Skanzenben megrendezett pünkösdölő. Elindította a 
gyermek koreográfiai versenyt. Elnöklete alatt ún. regionális rendszert hoz-
tak létre, melybe bevonták a határon túli magyarokat is. Emellett tevéke-
nyen  részt  vett  az  alapfokú  művészetoktatás  rendszerének  és  tananyag-
tartalmának kidolgozásában. 2007-től tagja az Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmények Minősítő Testületének is. Mindvégig szívén viselte a magyar-
országi szlovák néptáncoktatók továbbképzésének és a határon túli gyermek 
néptáncoktatásnak az ügyét is.



Legjobb önkormányzat
Legszorgosabb helyi szervező

Krivik Viktor programszervező

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvé-
nyein Magyarország nemzetközi összevetésben rendsze-
resen  az  élmezőnybe  tartozik,  a  közreműködő 
településeknek köszönhetően évek óta a legjobb három-
ban  végez.  2016-ban  51  ország  közül  ismét  harmadik 
lett:  214 település  csatlakozott  a  mozgalomhoz,  köztük 
Szarvas városa is. Az Autómentes Nap eredményeit ösz-
szefoglaló  rendezvényre  december  13-án  került  sor  a 

Nemzeti  Fejlesztési  Minisztériumban.  Ebben az  évben a  Legjobb önkor-
mányzat  kitüntető  címet  ítélték  meg  Szarvasnak,  a Legszorgosabb  helyi 
szervező díját jelentő oklevelet Krivik Viktor programszervező vehette át.

Miniszteri elismerő oklevél

Bíró Gyula gyakorló iskolai igazgató

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Is-
kola és Gyakorlóóvoda igazgatója, főiskolai mestertanár. 
Óvodapedagógus, tanító, etika és társadalomismeret sza-
kos középiskolai tanár, szakvizsgázott szakértő. Több pe-
dagógiai  tanulmány  szerzője,  szakmai  témájú  kiad-
ványok szerkesztője, lektora. Hazai és határon túli konfe-
renciák rendszeres előadója és résztvevője. Tanulmányai-
ban  foglalkozik  a  köznevelés,  ezen  belül  az  óvoda-

pedagógia  új  kihívásaival,  az  óvoda–iskola  átmenet  problematikájával,  a 
társadalomtudományi és művészeti tantárgyak tanításának didaktikai kérdé-
seivel, tantárgyi innovációs lehetőségeivel, a hátrányos helyzetű gyermekek 
pedagógiájával. Elméleti munkássága mellett, példaértékű a pálya iránti el-
kötelezettsége, hivatástudata, intézményfejlesztő innovációs munkája. 

Kincses Kultúróvoda 2017 

Az elismerő  címet  a  GFF Szarvasi  Gyakorlóintézménye 
vehette át az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Negyven-
nyolc pályázó intézmény közül választották ki azt a tizen-
két intézményt, amely a címet munkájának elismerésekép-
pen  három  évig  birtokolhatja.  A  Minisztérium  a  cím 



mellett egymillió-kétszázhuszonötezer forint támogatásban is részesíti az in-
tézményt, amelyet a kultúrkincs átadására, az intézményekkel való együtt-
működésre fordítják.

Puszedli-díj

Dr. Molitorisz Pál ny. városi vezető ügyész

A Puszedli-díjat egy baráti asztaltársaság 1993-ban ala-
pította.  Az  alapítók  olyan  személyiségeknek  szánták, 
akik közéleti, művészeti tevékenységükkel, civil kurázsi-
jukkal kiérdemlik ezt  a  „legédesebb” kitüntetést.  A Pu-
szedli-díj  ugyanis  egy  nyakba  (is)  akasztható  mézes-
kalács „érme”. Alapítása óta eddig ötvenen kapták meg, 
köztük ismert, Kossuth-díjas művészek is. Dr. Molitorisz 
Pál  több  mint  három  évtizede  írja,  szerkeszti  cikkeit, 

könyveit.  Könyvei magánkiadásban (Szarvasi emberek I-II;  Szarvasi  köl-
tők); egyéb írásai a Szarvasi Krónikában, a Szarvas és Vidékében valamint 
az Agrártörténeti füzetekben jelennek meg. Írásainak közös jellemzője: min-
den érdekli, ami szarvasi. Eddig több civil szervezet az általuk alapított elis-
merésekkel értékelte közéleti és helytörténeti tevékenységét. 

Főigazgatói dicséret

Ifj. Litauszky Zoltán mentőtiszt

Főigazgatói dicséretet azon OMSZ közalkalmazottak részé-
re adható, akik példamutatásukkal, magatartásukkal hosz-
szabb  időn  keresztül  bizonyítják  elhivatottságukat  az 
Országos  Mentőszolgálat  iránt.  Családi  érintettség  okán 
már fiatal korában megismerte a Mentőszolgálat munkáját. 
A gimnázium utolsó évében sikeresen felvételizett a Debre-
ceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Mentőtiszti Sza-
kára.  2002.  szeptember  elsejétől  a  Szarvasi  Mentő-

állomáson a betegszállításban majd az esetkocsin ápolóként dolgozva megfelelő 
rutint szerzett, melyet a főiskola elvégzése után mentőtiszti munkájában kama-
toztatott. Mentőtisztként a megszerzett tudást és tapasztalatot igyekszik átadni 
az elsősegély oktatások alkalmával a fiataloknak és mindazoknak, akik érdek-
lődnek a mentőmunka után.



Békés megyei kitüntetések

Az Év Könyvtárosa 

Baginé Tóth Erika könyvtárvezető

A szarvasi Városi Könyvtár pályázati tevékenysége na-
gyon aktív. 2016-ban harmadik alkalommal rendeztek si-
keres  szakmai  napot.  Vezetésével  a  könyvtár  több 
alkalommal is sikeresen pályázott, ennek eredményeként 
fontos eszközöket tudtak beszerezni. Konzorciumi part-
nerként  részt  vettek  a  Kulturális  szakemberek  tovább-
képzése  a  szolgáltatásfejlesztés  érdekében című pályá-
zaton is. Ez utóbbi pályázatban több alkalommal segítsé-

get nyújtott kollégáinak a pályázati adminisztráció elvégzéséhez. A könyv-
tár  fenntartójával,  a  város  vezetésével  jó  kapcsolatot  alakított  ki.  A 
könyvtárban a fejlődés iránti igény folyamatos, ezt igazolja az is, hogy cél-
ként tűzték ki a „Minősített Könyvtár” cím elnyerését.

Elnöki elismerés

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított Elnöki elismerés 
kitüntető díjat a március 15-i ünnepség keretében adják át évek óta. A me-
gyei önkormányzat célja a kitüntetéssel az, hogy elismerje azon közösségek 
vagy magánszemélyek tevékenységét, akik Békés megyében hosszabb ideje 
kiemelkedően magas színvonalú munkát végeztek az élet bármely területén.

Az Evangélikus Egyház Ótemplomi Szeretetszolgálat kollektívája

Otthon vagyok. Mit jelent az otthon? Meleget, meg-
hittséget, élelmet, védelmet, biztonságot. Ezt adják az 
„Angyalok”  Szarvason  Isten  eszközeiként  immár 
négy éve. Az Angyali reggelek adventi sorozat mel-
lett, mely 2013-ban indult, nőtt fel az Angyali Segít-
ség  program,  és  indult  el  2014.  január  6-án, 

Vízkeresztkor  az  Ótemplomi  Evangélikus  Gyülekezet,  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház fenntartásában működő Ótemplomi Szeretetszolgálat 
és nagyon sok jóakaratú ember összefogásával. A programot megelőzte már 
2012-ben téli  segítségnyújtás:  krízisszálló nyitása,  tűzifa,  ruhaadományok 
és ételosztás. Advent idején az angyali reggeleken a templomban gyűlnek 
össze a kicsik és nagyok. A lélekben is együtt készülnek karácsonyra imá-
val, énekkel. Vendégek érkeznek, elhozzák ők is a maguk lélek-ajándékait, 



minden napra egyet. A meleg tea jólesik a kihűlt tagoknak, de a szívmeleg 
ott van közöttük, és ezzel a melegséggel indulnak neki az „Angyalok”, az 
oltártól, hogy meleget adjanak, ruhát vigyenek, ételt készítsenek. Tél idején 
különösen sokat jelent a támogatás. Csak 2017 januárjában 4500 adag étel 
került az emberek tányérjába, 300 „vendégéjszakát” biztosítottak a krízis-
központban (Luther Hotel), majd egytonnányi ruhát gyűjtöttek és osztottak 
ki. Több tucat önkéntes támogatja a munkát. Suhannak az „Angyalok”, vi-
szik az „enni- és örülni valókat”. Isten munkatársai, örömhírének vivői.  
Köszönjük, Isten segítse őket még nagyon sokáig!

Csicselyné Korbely Zsuzsanna általános iskolai tanár

A szarvasi Vajda Péter Művelődési Központban kezdte el a 
szlovák identitás  megőrzéséért  végzett  tevékenységét.  Az 
intézmény népművelőjeként 1980-ban Szarvas-Ezüstszőlő-
ben megalakította a Szlovák Nemzetiségi Klubot, melynek 
vezetőjeként sok éven át ösztönözte a helyi szlovákságot 
hagyományaik ápolására.  Előadások és  sikeres  rendezvé-
nyek szervezésével ráirányította a figyelmet a már kivesző-
ben lévő néprajzi értékeinkre, gazdag népzenei kincsünkre 

és tánckultúránkra. A Petőfi Sándor Általános Iskola tanáraként a helytörténet 
szeretetére nevelte tanítványait. Pedagógustársaival együtt létrehozták a Petőfi 
Iskolamúzeumot, mely őrzi a szarvasi és Szarvas környéki szlovákok minden-
napjainak használati eszköztárát. A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégi-
um pedagógusaként a szlovák nyelv ösztönös használatára, és az őseink által 
ránk hagyományozott kulturális és tárgyi örökség megóvására, átörökítésére ne-
veli a felnövekvő generációt. Rendszeren segíti tanítványait a Magyarországi 
Szlovákok  Kutatóintézete  által  kiírt  pályázatokon,  melynek  eredményeként 
több alkalommal értékelték különdíjjal. Alapító tagja a „Vernosť” Szlovák Kul-
turális Körnek, rendszeres szervezője és aktív résztvevője a nyári népismereti 
táboroknak. 2003-tól társadalmi vezetője a helyi szlovák önkormányzat által 
működtetett Szarvasi Szlovák Tájháznak. 



Szarvas Város kitüntetettjei

Szarvas Város Díszpolgára

Benka Gyula tanár, gimnáziumi igazgató (posztumusz díj)

1838-ban született  Békéscsabán.  Az elemi iskolát  és  a 
gimnáziumot Szarvason végezte. Főiskolai tanulmányait 
Sopronban és Pozsonyban kezdi, majd Németországban 
folytatja. 1862-ben visszatér Szarvasra,  a főgimnázium 
tanára lesz. A gimnázium keretén belül megszervezi a ta-
nítóképzést,  amely  később  önállósul.  Tanári  munkája 
mellett  pedagógiai  tárgyú  műveket  és  verseket  is  írt. 
1884-ben gimnáziumi igazgatóvá választják. Igazgatósá-

ga alatt az iskola „kinövi” a régi épületét. 1905-ben – állami segítséggel – 
kezdődik meg az új iskola építése, 1906. november 14-én avatják fel. Az 
ünnepi beszédet Benka Gyula tartja. A hattyúdala volt – mondják a későbbi 
visszaemlékezők. 1908. február elején megválik szeretett iskolájától, elkez-
dődik  a  „nagy vakációja”.  Döntésének  fő  oka  az  egyre  gyengülő látása. 
Benka Gyula magánélete tragédiák sorozata. Tíz gyermekéből csak ketten 
élik meg a felnőttkort. 1911-ben meghal szeretett felesége, Kollár Jolán. 41 
évig voltak házasok. Idős korára elveszti legjobb barátait, valamint a köny-
veit – gyenge látása miatt le kell mondania az olvasásról. 1923-ban, 85 éve-
sen távozik e világból. 1928-ban a hálás utókor szobrot állít a gimnázium 
udvarán. Ugyanebben az évben jelenik meg a Benka Gyula Emlékkönyv, 
melyben volt kollégái, diákjai méltatják személyét. Életpályája, pedagógiai 
elhivatottsága Szarvas jeles személyiségei közé emelte őt. Ma utca és általá-
nos iskola is viseli nevét, őrzi emlékét.

Vajda Péter, tudós, pedagógus, költő, író, publicista (posztumusz díj)

1808-ban született a Veszprém megyei Vanyolán. A sop-
roni evangélikus gimnáziumban, majd Győrben folytatta 
tanulmányait.  Az  iskolából  kitűnő  végbizonyítvánnyal 
távozott Pestre, hogy orvosi diplomát szerezzen, de vég-
bizonyítványát  nem szerzi  meg. Figyelme az irodalom 
és tudományok felé fordult, 1831-ben jelentek meg első 
versei. Sokoldalú ember volt, szinte minden korabeli tu-
dományos és irodalmi folyóirat közölte írásait. 1837-ben 

a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, 1841-ben a 
Kisfaludy Társaság tagja lett, majd a Természettudományi Társulat titkára. 



Érdeklődése az 1840-es évek elején a pedagógia felé fordult. Először a bu-
dapesti evangélikus gimnáziumba került segédtanárnak, majd 1843-ban el-
fogadta  a  szarvasiak  meghívását  a  gimnázium  igazgatói  székébe. 
Megreformálta az oktatást: neves tanárokat hívott városunkba, bevezette a 
szakrendszerű oktatást, a természettudományi órák egy részét a természet-
ben tartotta, illetve kísérleteket mutatott be; nyelvművelő társaságot és ön-
képzőkört szervezett, eltörölte a diákok testi fenyítését, ösztöndíjat alapított 
a szegény diákok számára; megvetette a gimnázium könyvtárának alapjait. 
Vasárnaponként az Ótemplomban tartott híres erkölcsi beszédeiben terjesz-
tette széles körben a nemzeti és polgári eszméket. Pályafutásának 1846-ban 
a rövid betegség után bekövetkezett  váratlan halála vetett véget,  38 éves 
volt. A szarvasi evangélikus Ótemetőben helyezték örök nyugalomra, sírem-
lékét közadakozásból 1861-ben állították. Szarvason a nevét viseli egykori 
gimnáziuma, szobra az épület előtt áll, nevét utca is őrzi. 

Erdélyi István, a Gallicoop Zrt. vezérigazgatója

Sátoraljaújhelyen született, agrármérnöki és állattenyész-
tési  szakmérnöki  diplomáját  Debrecenben  és  Keszthe-
lyen  szerezte.1973–1990  között  az  újkígyósi  Arany-
kalász Termelőszövetkezetben dolgozott  különböző be-
osztásokban. 1990–1992 között a szarvasi Dózsa Szövet-
kezet vállalkozási főágazat-vezetője volt, majd 1992-től 
a Gallicoop Zrt. vezérigazgatója, 1994 óta egyik fő tulaj-
donosa. 2001-től a Pulykaszövetség elnöke, 2003–2006-

ig a Baromfi Termék Tanács elnöke.
A rendszerváltás hajnalán megálmodott pulykanevelő cég a kezdeti ne-

hézségeket legyőzve az irányítása alatt vált Magyarország legnagyobb puly-
kafeldolgozójává.  A Gallicoop Európában és  a  tengeren túlon is  jelentős 
piaci pozíciókkal rendelkezik, a világ több mint negyven országában kerül-
nek az üzletekbe termékeik.  Szarvas  városában a Gallicoop Zrt.  mintegy 
ezer munkavállalónak ad megélhetést, emellett a pulykanevelésben és -hiz-
lalásban dolgozó további több száz család is megbízható partnerként tartja 
számon a vállalatot. Az innováció,  az innovatív gondolkodás eredménye-
ként az Erdélyi István által irányított cég a teljes pulykavertikum felépítése 
mellett maga gondoskodik szennyvizének kezeléséről, vágóhídi hulladéká-
nak  megsemmisítéséről,  s  részben  energiaszükségleteinek  kielégítéséről. 
Szarvas város kulturális életének egyik legnagyobb támogatója a Gallicoop 
és személy szerint Erdélyi István, aki szívén viseli a határon túli magyar ki-
sebbség ügyét is.
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Közszolgálati díj

Szarvas Város Sportjáért

Hódsági Ferenc
a Plastoball Kft.  

igazgatója

Paluskáné 
Udvarhelyi Judit

aljegyző

Tusjak János
az Aranykor Ny.  
Egyesület elnöke

Tirják László a Kö-
rös-Maros Nemzeti  

Park igazgatója

Hegedűs Zoltánné 
Köblös Beáta

titkársági főelőadó

Jambrik Ramola  
pénzügyi  

osztályvezető

Kellerné Szarka 
Andrea 

kormánytisztviselő

Ruzsinszky György
karate edző

Szirony Pál
kosárlabda-edző

Majorosiné Kasik  
Gabriella 
kézilabda

Dobruczky Zsolt  
kajak-kenu 
sportvezető

Bődi János 
az Integrál Zrt. elnök-

vezérigazgatója



 

Hovorkáné 
Hegedűs 
Hajnalka

Dombóvári  
Zita

Mészáros 
Tünde

Podany 
Anna

Skorka 
Andrásné

Darida 
Istvánné 

orvosasszisztens

Dr. Pavuk 
János sebész  

szakorvos

Kondacs Zsolt  
tűzoltó-főfelügyelő

Skorka András 
polgárőr

Pákozdi János 
Komép-igazgató

Csasztvan Pál  
rendőrőrnagy

Bíró Zoltán
tűzoltóparancsnok

Debreceni  
Lászlóné 

laborasszisztens

† Dr. Kallai  
János szemész

szakorvos

Harmati 
József  

mentőápoló

Kugyeláné  
Décsei Mónika 
intézményvezető

Harencsár László 
író, mesemondó

Paraszt Attiláné 
tanár

Varga Viktor  
színész-rendező

Dr. Zima János 
tárogatós

Pedagógiai Díj

Védelmünkért Díj

Kulturális Életéért Díj

Közegészségügyi Díj



Szociális Tevékenységért Díj

Szarvas Város Ifjú Tehetsége

A Cervinus Teátrum Nívódíja

Nádházy Péter színművész

1959-ben  született  Budapesten.  1965–73 között  a  Ma-
gyar Rádió Gyermekkórusának tagja. Érettségi után fel-
vételt  nyert  a  Színház-és  Filmművészeti  Főiskolára. 
Diplomás színészként 1981-ben Ruszt József meghívá-
sára  a  Szegedi  Nemzeti  Színházhoz,  1982-ben  a  zala-
egerszegi Hevesi Sándor Színházhoz szerződött. 1988-ig 
dolgoztak együtt, ekkor még szinte kizárólag prózai elő-
adásokban. Játszott többek közt Az ember tragédiája c. 

előadásban, A három nővérben. Fontos munkái közé tartozott a Csongor és 
Tünde, először Balga, néhány év múlva Csongor szerepében. E két utóbbi 
előadást Merő Béla rendezte. Vele összesen 9–10 közös bemutatójuk volt. 
Az Arezzoban rendezett fesztiválon a színház elnyerte a Fesztivál nagydíját, 

Gunda Katalin  
ápoló

Aranykor 
Nyugdíjas  
Egyesület

Klimaj Pálné a  
Barátság Ny.  
Klub elnöke

Némethné 
Veres Veronika 
szoc. munkás

Marik 
Zsuzsanna 
színjátszás

Podani Milán 
extrém sport,  

motorkerékpár

Gazsó Hanna 
tanulás, 

versenyek, 
színjátszás 

Pribelszki  
Boglárka 

tanulás, sport,  
színjátszás

Frankó Tamás 
tangó-

harmonika

Tóth Éva 
szociális  
munkás



a fesztivál kötelező előadásával (Leszállás Párizsban) Nádházy Péter a zsűri 
különdíját kapta. 1985-ben, szintén Ruszt József rendezésében, a Székelyfo-
nóban énekelt először. 1988-ban a szerződött Pécsre, és a prózai szerepek 
mellett kezdett énekes szerepeket játszani, először operettekben, de itt kapta 
első  opera  szerepét  is:  Verdi  Othellojában  Rodrigót  énekelte.  1994-től  a 
Győri Nemzeti Színház tagja, ahol már egyaránt alakította zenés és prózai 
szerepek  sorát.  2014 óta  tagja  a  Cervinus  Teátrum alkotó  közösségének 
(Csodaszarvas: Nimród; Lili bárónő: Malomszegi báró; Valahol Európában: 
Simon Péter.) Kollégái és a színház vezetése is számít munkájára, kivételes 
szakmai tudására és emberségére, mellyel nagyban hozzájárul a produkciók 
és a színház sikeréhez. 

Egykori sportolók jutalmazása
Szarvason végzett sportmunkájukért

2017. január

Pontelli Lóránd (labdarúgó), Szirony Gábor (labdarúgó, sportszervező), 
Rétesné Valent Edit (kosárlabdázó), Varga János (kosárlabdázó), Terhes 

Jánosné Szekera Ilona (lovassport, sportvezető),Vajgel Zoltán (atléta,
kosárlabdázó), Terhes Tiborné Hajdú Hajnalka (kézilabdázó), Bakulya Pál 

(kajakos, sárkányhajós), Jansik Szilvia (kézilabdázó, sportvezető),
Frecska Zoltán (kosárlabdázó, testnevelő tanár).

Fotó: Bakulya MihályFotó: Babák Zoltán



Az Év sportolója

A Szarvas és Vidéke olvasói évente 
szavazhatnak az év legjobb sportolói-
ra. A legtöbb szavazatot kapott nő és 

férfi az Év sportolója címet kapja.

2016-ban a nők közt első: 
Bontovics Petra kajakos.

A férfiak közt első:
Opavszky Márk kajakos.

Szarvas város legjobb sportolói 2016-ban

Balról: Pásztor Erika (aerobikos), Gulyás Gergő (kézilabdázó), Szántosi  
Dávid (asztaliteniszező), Kovács Zsanett (táncos), Bontovics Petra  

(kajakos), Opavszky Márk (kajakos) 

Bontovics Petra Opavszky Márk

Fotó: Babák Zoltán



Szarvas Város Baráti Körének díjai

Szarvasért Emlékplakett ezüst fokozata

Seidl Ambrus plébános

1956-ban született Budapesten. Végzettsége pap, közép-
iskolai  tanár  (matematika,  fizika,  ábrázoló  geometria 
szak). 1983-ban szentelték pappá. Szolgálatának tizedik 
állomására, Szarvasra 2007. augusztus 1-jén került. 2007 
novemberére felújíttatta a templomi szentély világítását 
és a hangosítást. 2008 januárjában téli kápolnát alakított 
ki  a  Plébánián,  valamint  kialakíttatta  az énekszövegek 
vetítését  a  templomban  is.  Nevéhez  fűződik  a  Tessedik 

Múzeumban  tartott  „1812  és  kora”  című  előadás-sorozat  lebonyolítása. 
2011-ben  új  harangozó  és  óraszerkezetet  készíttetett  a  templomba.  A 
Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  szarvasi  csoportjának  lelki  vezetője.  A 
2009/2010. tanévtől a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán, 2013/2014. 
tanévtől  a  GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolában matematikát tanít. A 
Szent Klára templom építésének 200 éves évfordulójára egy 1910-es terv 
alapján rézborítású toronysisak felépítését kérvényeztette, engedélyeztette, 
megépíttette.  Több alkalommal  főzött  városi  rendezvényeken,  a  Szarvasi 
Körös TV főzőműsorában is többször részt vett. Szívesen tart előadásokat. 
Tevékenysége, humora és közvetlensége révén közkedvelt személy Szarvason.

Dr. Somfai Kara Dávid tudományos munkatárs

1969-ben született Budapesten. A Toldy Ferenc Gimná-
ziumban  érettségizett.  Atlétikában  élsportoló,  ötszörös 
magyar bajnok és tízszeres magyar válogatott középtáv-
futó volt  400  és  800 m-es  távokon.  Egy évig  sport-
ösztöndíjjal amerikai egyetemen tanult, egy évig pedig 
csereprogram keretében Kazahsztánban. 2000-ben vég-
zett az ELTE Bölcsésztudományi Karán mongol és török 
szakon. 2006-ban szerezte meg doktori fokozatát. Jelen-

leg a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetében tudo-
mányos munkatárs. Húszéves korától számtalan kutató-gyűjtőútra ment. Járt 
Oroszország dél-keleti vidékein, a Távol-Kelet számos országában, Észak-
Amerikában a dakota-sziú indiánoknál. Három filmet is készített a nagy ma-
gyar elődeiről: Előadást tartott Párizsban a Sorbonne-on, a Velencei Egyete-
men és a Kiotói Egyetemen. Anyai felmenői szarvasiak, édesanyja és két 
nagybátyja a Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett. A Baráti Kör buda-
pesti csoportjának összejövetelein többször részt vett, előadást is tartott.



Szenes János újságíró

Szarvason született  1957-ben.  A Vajda Péter  Gimnázi-
umban  érettségizett,  majd  1983-ban  a  szegedi  Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakos 
általános iskolai  tanári diplomát szerzett. Ezt  követően 
1990-ig  az  Örménykúti  Általános  Iskolában  tanított. 
1993-ban újságírói képesítést szerzett a szegedi JATE-n, 
illetve  a  budapesti  Bálint  György  Újságíró  Iskolában. 
1986 májusától  a  Szarvas és Vidéke munkatársa,  majd 

szerkesztője, 1990–1995 között főszerkesztője. 1995-ben alapította meg a 
Szarvasi  7 című helyi hetilapot, melynek húsz éve a főszerkesztője.  A 
Cervinus Rádió alapító főszerkesztője. 2002-től a Körös TV Nap mint nap 
című önkormányzati műsorát szerkeszti. Közreműködött a szarvasi színházi 
szerveződésekben. Elnöke a szarvasi Történelmi Emlékút Alapítvány kura-
tóriumának. Szerkesztett szarvasi naptárakat, adattárakat, települési atlaszo-
kat,  szakácskönyveket.  Jó  ismerője  Szarvas  helytörténetének.  Történelmi 
regényfolyama a Szarvasi 7-ben jelenik meg. Írt monodrámát, két verses-
kötete is megjelent, 2000-ben Csillaglét, 2002-ben pedig a Karácsony híd
jai címmel. Az utóbbi prózai írásait is tartalmazza.

Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata

Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Egyesület

Az egyesület 1998-as alapítása óta folyamatosan, töret-
len lelkesedéssel és egyre növekvő taglétszámmal műkö-
dik.  Tagsága  400  fő  körül  mozog.  Céljuk  az  idős, 
nyugdíjas emberek összefogása, közösségbe tömörítése, 
szabadidejük aktív és hasznos eltöltésének szervezése, a 
magányos, beteg tagok rendszeres látogatása, lelki segí-
tése, a nehéz körülmények között élők szociális támoga-
tása.  Elnöke  megalapítása  óta  Tusjak  János,  elnök-

helyettes: Csasztvan Jánosné. Részt vesznek a városi kulturális és gasztro-
nómiai rendezvényeken. Évek óta együttműködnek a Szarvasi Tessedik 
Sámuel  Kertbarát  Körrel,  Szarvas  Város  Barátainak  Körével,  a  Szarvasi 
Nyugdíjas Tűzoltók Egyesületével, a Kistérségi Civil Fórum Egyesülettel, a 
környező  települések  nyugdíjas  egyesületeivel.  Számos  helyi  programot, 
bel- és külföldi kirándulásokat szerveznek. Hetente két alkalommal az egye-
sület irodájában várják az érdeklődőket és a tagságot, gondjaik megoldásá-
ban  igyekeznek  segíteni.  Az  egyesületet  Szarvas  Város  Önkormányzata 
2016-ban a Város Napja alkalmából szociális tevékenységéért kitüntetésben 
részesítette.



Tusjak Tamás biztosítási képviselő, polgárőr

1957-ben született Szarvason, a Vajda Péter Gimnázium-
ban érettségizett. 1976–94-ig a Vas-és Fémipari Szövet-
kezetben  volt  szerszámköszörűs.  1994–98-ig  az  NN 
Biztosító, 1998-tól az Allianz Hungária Biztosító képvi-
selője. 1984 és 2004 között tagja volt a Szarvasi  Eb-
tenyésztők Egyesületének.  1991-től  tagja a  Nagycsalá-
dosok Szarvasi Egyesületének. 1995-től a Szarvasi Pol-
gárőr  Egyesület  elnöke.  1998  és  2006  között 
önkormányzati képviselő volt. 2015 és 2016 szeptembe-

rében Ásotthalom körzetében több napig részt vett a határsértők felderítésé-
ben, elfogásában. Szarvas Város Képviselő-testülete a Védelmünkért díjjal 
tüntette  ki,  polgárőri  tevékenységéért  2013-ban  megkapta  a  Dr.  Kopácsi 
Sándor Érdemrendet.

Szarvasért Emléklap

Konstantinovics Máté tanuló

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulója. Kiskora 
óta kajakozik Nyerges Attila  tanítványaként.  Sportágá-
ban jelentős  országos és  nemzetközi  eredményeket  ért 
el, elsősorban hosszú távokon, 500, 1.000 és 4 000 méte-
ren. 2013-2014-ben az országos kajakversenyeken dobo-
gós  helyeken  végzett,  2015-ben  az  Országos  Vidék-
bajnokságon három számban is 1. helyezett lett. Az or-
szágos Diákolimpiák rendszeres résztvevője és díjazott-
ja.  Iskoláját  más  sportágakban  is  eredménnyel  kép-
viselte. Tanulmányi eredménye kiemelkedő: a 8 év során 

minden évben 4,5 feletti átlagot ért el. Az idei tanévben angol nyelvvizsgára 
és emelt szintű történelem érettségire készül, a Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Karának pénzügy és számvitel szakára jelentkezett. 

Kós Benedek tanuló

Kilencéves korától kajakozik, Nyerges Attila tanítványa. 
Az utóbbi hét év alatt számos kiemelkedő hazai és nem-
zetközi versenyen vett részt, ahonnan dobogós helyezé-
sekkel  tért  haza.  A  többszörös  ifjúsági  válogatottság 
mellett  2012–2015 között  hét magyar bajnoki címet,  6 
második helyet, 3 harmadik helyet szerzett. 2016-ban öt-
szörös magyar bajnok lett, a saját korosztályában minden 
versenyen dobogón végzett. Szeptemberben a Szegeden 

megrendezett  Olimpiai  Reménységek Versenyén 41 ország  versenyzőivel 



versenyre kelve 200, 500 és 1000 méteren döntőbe jutott, 1000 méteren má-
sodik lett.  Jelenleg  a szarvasi  gimnázium tizedikes  tanulója.  Eredményei 
alapján a DIGI Sportcsatorna „Az év hőse” ösztöndíjra jelölte.

Medvegy Dalma tanuló

Általános iskolai  tanulmányait Szarvason végezte a Fő 
Téri Általános Iskolában. Meglepően jó logikai gondol-
kodására korán felfigyeltek, ezért beíratták a Patkó Lajos 
által  vezetett  sakkszakkörre.  Hamar  tagja  lett  a  leány 
sakkcsapatnak. 2013-tól sorra nyerte a diákolimpia me-
gyei csapat és egyéni döntőit. 2014-ben már az országos 
diákolimpia "amatőr"  egyéni  döntő 4.  helyezettje  volt, 
2015-ben 2. helyezett lett. 2016-ban a megyei diákolim-

pia amatőr egyéni döntő 1. hely, országos diákolimpia amatőr egyéni döntő 
2.  hely.  2016 – megyei  diákolimpia amatőr egyéni  döntő 1.  hely,  orszá-
gos diákolimpia  amatőr  egyéni  döntő  4.  hely.  Középiskolai  tanulmányait 
Kecskeméten  a  Bolyai  János  Kéttannyelvű  Gimnáziumban  folytatja,  de 
büszkén vallja magát szarvasinak.

Podani Milán tanuló

1997-ben született Szegeden. Már gyerekkorában érdek-
lődött a motorok és gépkocsik iránt.  Először a kerékpá-
rozást  fejlesztette  mesteri  szintre.  Rendszeresen 
remekelt megyei és országos közlekedésbiztonsági ver-
senyeken. Többször lett országos bajnok kerékpár kate-
góriában.15  évesen  a  Vajda  Péter  Evangélikus  Gim-
názium tanulójaként indult  először  országos versenyen 
Stunt  riding kategóriában,  ami a motorozás  egy látvá-

nyos, akrobatikus elemekkel színesített változata. Tehetségének és kivételes 
ügyességének köszönhetően  már első versenyén harmadik helyezést ért el. 
Kitartás és elkötelezettség kellett ahhoz, hogy országos bajnok legyen. Ez 
sikerült is neki két egymást követő évben, 2014-ben és 2015-ben. Jelenleg 
Nemzeti Motorversenyzői Licenc igazolással a Mókus Sport Kft. junior ver-
senyzője.  Számos megyei és országos rendezvényre, jótékonysági bemuta-
tókra vitte el Szarvas város hírét, és kivételes képességének  köszönhetően 
kápráztatta el  akrobatikus mutatványaival  a mindig szépszámú, hálás kö-
zönséget. A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és a Vajdás Öregdiákok 
Baráti  Köre  kiváló  sporteredményeiért  id.  Oláh  Miklós  díjjal  jutalmazta. 
Szarvas Város Önkormányzata 2016 nyarán „Szarvas Város Ifjú Tehetsége" 
díjjal  tüntette ki.  A Pallasz Athéné Egyetem Kecskeméti  Karának  jármű-
mérnöki szakára nyert felvételt.



A város legnagyobb adófizetői

Január 17-én a város 50 legnagyobb adófizető cégének vezetőit, képviselőit 
fogadták  a  város  vezetői  és  Képviselő-testületének  tagjai.  Elismerő  
oklevéllel,  az  első  három  cégnek  gravírozott  csiszolt  üveg  dísztárggyal  
köszönték meg, hogy adóforintjaikkal hozzájárultak a város fejlődéséhez. 
A név- és rangsor a következő:

Gallicoop  Zrt.,  Pioneer  Hi-bred  Zrt.,  Szarvasi  Vas-Fémipari  Zrt.,  E.On 
Tiszántúli  Áramhálózati  Zrt.,  Swietelsky  Magyarország  Kft.,  Aufwind 
Schmack  Első  Biogáz  Kft,  Tesco-Global  Áruházak  Zrt,  Alföldi-Hús  Zrt, 
Szarvasi Medicago Kft., Nagyrét Farm Kft., Katech Zrt., Lau Federn Plusz 
Kft.,  E.On  Energiakereskedelmi  Kft.,  Oryza  Kft.,  Geomark  Kft., 
Cool4u  Kft.,  Szerencsejáték  Zrt.,  Biohungaricum  Kft.,  Telenor  Magyar-
ország  Zrt.,  Alföldvíz  Zrt.,  Kereskedelmi  És  Hitelbank  Zrt.,  Magyar 
Telekom Nyrt., Otp Bank Nyrt., Szarvasi Agrár Zrt., Goldfood Kft., Integrál 
Építő Zrt.,  Kardosi  Agrár  Kft.,  Liget  Hotel  Kft.,  Lidl  Magyarország Bt., 
Szarvasi  Szakorvosi  Kft.,  Szarvasi  Általános  Informatikai  Kft.,  Invitel 
Távközlési  Zrt.,  Vesper  Kft.,  Spar  Magyarország  Kereskedelmi  Kft., 
Magyar  Posta  Zrt.,  Shell  Hungary  Zrt.,  Penny Market  Kft.,  Haltáp  Kft., 
Habar Baromfinevelő Kft., Szarvas És Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, 
E.On Energiaszolgáltató Kft., Barex Kft., Laktárius Kft., Work-Metall Kft., 
Szarvas  Lux Kft.,  Szarvas  Coop Zrt.,  Erste  Bank Hungary  Nyrt.,  Égáz-
Dégáz Földgázelosztó Zrt., Immorent Oktatási Kft., Szarvasi Unitrans Kft.

Ismét a dobogón! Odonics Gábor Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.,
Erdélyi István Gallicoop, Nagy Gergely Pioneer Hi-Bred

Fotó: Babák Zoltán



Montvajszki László 

A szarvasi tűzoltóság 125 éve
Az első lépések

Az ember ősidők óta kapcsolatban áll a tűzzel. Kezdetben félelemmel imád
ta, később azonban megismerte, és a szolgálatába állította. Már az  Ókori  
Kelet államaiban is felismerték, hogy a tüzet ellenőrzés alatt kell tartani és 
védekezni kell a pusztítása ellen. Tűzoltó egységeket alakítottak, figyelő
tornyokat építettek, és szigorú tűzvédelmi szabályokat alkottak. 

A mai tűzoltóság történetét  a római  egységekig  vezethetjük vissza.  A 
tűzoltóságok  önálló  székházzal  rendelkeztek,  figyelőtoronyban  őrködtek, 
technikai felszereltségük pedig a kornak megfelelt. 

A középkorban ismét kialakultak a nagyvárosok, ahol az épületek több
ségükben fából készültek. A tűzvédelmi intézkedések azonban igen kezdet
legesek voltak.

Magyarországon Szent István rendelkezését tekinthetjük az első magyar 
tűzvédelmi előírásnak: „Vasárnaponként mindenki köteles templomba men
ni, (…) kivéve azokat, akik a tüzet őrzik”. A tűzvészek ebben az időben gya
koriak  voltak,  és  meglehetősen  nagy  pusztítást  végeztek,  ezért  a  tűz
okozókat szigorú büntetéssel sújtották.  1514ben a Werbőcziféle Hármas
könyv a feudális szokásjog alapján halálbüntetéssel sújtotta a gyújtogatót, 
sőt  azokat  is,  akik  fenyegetőztek  a  gyújtogatással.  Jól  szervezett  tűzoltó 
erők  a  XVII.  században,  a diáktűzoltóságok alakulásával  jelentek  meg, 
amelyek közül a debreceni és a sárospataki emelkedett ki. A megyei elöljá
róságok és a városi tanácsok egyre nagyobb számban, egyre szigorúbb és 
szakszerűbb tűzvédelmi szabályrendeleteket hoztak. II. József 1788ban ki
adott tűzrendészeti pátense már meghatározta az építészet tűzvédelmi köve
telményeit,  a  tűzjelzés,  a  riasztás,  a  tűzoltás  teendőit,  és  a  mindennapi 
tevékenység tűzmegelőzési szabályait.

Magyarországon, talán egész Európában az első önkéntes tűzoltóegysé
get Aradon hozták létre 1835ben. A Soproni Tűzoltó és Tornaegylet 1866
ban, a Pesti Tűzoltóegylet 1870ben alakult meg. Az önkéntes tűzoltóságok 
már  komoly előrelépést  jelentettek: szervezettségükkel,  elhivatottságukkal 
hatékonyabb beavatkozást hajthattak végre.  A magántűzoltóságok a nagy
ipar kialakulásával angol mintára alakultak meg hazánkban. Az Óbudai 
Hajógyár 1855ben felállította tűzőrségét, és példáját más gyárak, üzemek is 
követték.  A XIX. században a nyugateurópai nagyvárosokban a katonaság 
látta el a tűzoltói feladatokat. 



A Pesti Hivatásos Tűzoltóságot gróf Széchenyi Ödön alapította 1870
ben, és az ő nevéhez fűződik a törökországi tűzoltóság megszervezése is, itt  
1874ben az ő vezetésével alakult meg az első katonai tűzoltócsapat.

Szervezett tűzoltóságok Szarvason

Az újkori Szarvasnak 1722től – mely a község török idők utáni újratelepí
tésének éve – 1892ig nem volt szervezett tűzoltósága.  A földesúr tartott  
tűzoltószereket, az ő cselédsége volt köteles elsőként kivonulni és segíteni 
az oltásban. 

Tessedik Sámuel evangélikus lelkész (1742–1820) Szarvasra kerülésétől 
szorgalmazta a község telkeinek, utcáinak rendezését. Tudott Szarvas és az 
ország nagyobb városaiban keletkezett tűzvészekről, azok okairól.  Önélet
írásában így ír erről:
”…A szűk utcák, egymáshoz közel épített és gyúlékony fakerítésekkel ellá
tott házak majdnem lehetetlenné teszik az oltást. A tűzoltók nem férhetnek a  
munkához, az eszközöket, ott nem alkalmazhatják, ahol kellene. (…) Nincse
nek alkalmas oltóeszközeink, nincs gyakorlat és rend a tűz mellett (...) Lár
mázunk, szaladgálunk és zavart csinálunk, mi által a bajt éppen nem lehet  
elhárítani. (…) Kész lajtorjáknak kell állni, mi mellett a kézi fecskendők,  
vízhordók, balták igen olcsó tűzoltó szerszámok lennének!”
„…Ha a terv megvalósíttatik, Szarvas példányképük lesz arra nézve,  ho
gyan kell gondoskodni az annyira pusztító tűz elhárításáról. Csak egyet ér
tés volna a jó ügy megkezdésére nézve!”

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulása

1876tól a tűzoltás ügye el
mozdulni  látszott.  Ekkor 
Oláh Miklós – fiatal testne
velő tanár – a község veze
tőinek szakszerű tanácsok
kal  szolgált  a  tűzoltó  fel
szerelések  vásárlásánál. 
Diákokból, majd iparos és 
kereskedő ifjakból csapatot 
toborzott,  akikkel  megis
mertette a tűzoltó felszere
léseket,  és  gyakorolta 
használatukat.  A  Tanító
képzőben és  a  Főgimnázi

umban is tananyag volt a tűzoltás elmélete.

Kocsifecskendő kis tömlőmotollával 1902ből



1880ban a község elöljárói 40 tagú 
bizottságot  hívtak  egybe  egy  községi 
tűzőrség  alakítása tárgyában. Azonban 
nem akadt egyén, aki az eszközökhöz 
értett, és a tűzoltásokat irányította vol
na.  Szorgalmazták  egy  parancsnok, 
vagy  más  néven  tűzbíró  választását, 
akinek  az intézkedését  minden polgár 
elfogadja.  1892. július 2án nyolc évi 
fáradhatatlan  küzdelem  után  megala
kult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 11 
alapító  taggal.  A  főparancsnok:  gróf  
Bolza  Géza,  helyettese  Oláh  Miklós. 
Ez a helyi Tűzoltóság születésnapja. 
A működéshez.  a  városi  képviselő
testület soron következő ülésén segélyt 
szavazott meg számukra.

Az egyesület két szertelepet (szertárhelyiséget) kért, de csak egyet sza
vaztak meg. Ez a községháza udvarán volt. A gyakorlatokat helyben, a község
háza épületein, a piactéren, valamint alkalmi helyeken tartották. 

Gróf Bolza Géza 1889ben – parancsnoksága idején – megalakította az 
első Békés Vármegyei Tűzoltó Szövetséget.

1903. szeptember 30án a parancsnok az évi utolsó gyakorlat befejezését 
követően lemondott tisztségéről, a tűzoltók egyhangúan kijelentették, hogy 
ők  is  lemondanak.  Oka,  hogy a  község  képviselőtestülete  takarékossági 
okokra hivatkozva megvonta támogatását a testülettől. Így az önkéntes tűz
oltóság intézménye megszűnt.

1903ban a község elöljárósága a Szarvasi Hírlap első oldalán felhívást 
tett közzé szervezett tűzoltói állások betöltésére.  1904ben  Díjazott Önkéntes 
Tűzoltó Testület jött létre Szarvason.

1911ben a június 26i rendkívüli képviselőtestületi közgyűlésen jóvá
hagyták Szarvas község fizetett tűzoltóságának Szolgálati Szabályzatát, me
lyet Jeszenszky Frigyes, helyettes főjegyző terjesztett be.

Tűzoltóság az I. világháborútól a II. világháború végéig

Az I.  világháború  mindenütt  megakasztotta  a  tűzrendészet  fejlődését. 
Különösen  a  hivatásos  tűzoltói  legénységből  vonultak  be  sokan  katonai 
szolgálatra. A Szarvas és Vidéke hetilap rövid hírben számol be erről 1914. 
augusztus  9i  számában.  Megemlíti,  hogy a  bevonulások  miatti  létszám 
csökkenést önkéntesekkel lenne kívánatos kiegészíteni. 1916ban országo
san női tűzoltókat kezdtek képezni a férfihiány pótlására. 

Gróf Bolza Géza, az első tűzoltó
parancsnok (1892–1903ig)



Szarvason e hiány miatt csak megszakításokkal működött a tűzoltóság, 
ezt magándokumentumok bizonyítják.

A háborús éveket követően, bár továbbra is létszámhiánnyal is küszköd
tek, nem szűnt meg az intézmény. Erről a helyi lapok rövid cikkeiből követ
keztethetünk, utalások történnek tűzoltásokra,  tűzoltó balesetekre,  fizetés
emelési kérelmekre. A szervezeti életről nem maradt fenn dokumentum sem 
Szarvas város önkormányzatánál, sem a megyei utódintézményekben. A le
véltári kutatás sem hozott eredményt.

Szarvas Község Tűzoltóságának fizetett és önkéntes tűzoltói az 1930as évek  
közepén. (Brusznyiczky /Békefi/ Mihály hagyatékából)

1930ban Magyarország 54 vidéki városából 26ban még nem volt hivatá
sos tűzoltóság. Ugyanakkor Szarvasnak 1935 és 1945 között már hivatásos 
állománya is volt, mely öt főből állt. Tagjai: (Kasuba) Körösfalvi Pál őrspa
rancsnok,  (Brusznyiczky)  Békefi  Mihály,  Kerti  Sándor,  Kornidesz  József,  
Pricz György.

A szolgálatot mindig két hivatásos tűzoltó tartotta, 24 óránként váltották 
egymást. A főparancsnok Vitéz BikyNagy Imre főjegyző, járási tűzrendésze
ti felügyelő, a parancsnok  dr. Simkovics Mihály  jegyző volt. A vezetésnek 
tagja volt még a község mindenkori kéményseprő mestere, aki abban az idő
ben Brachna János volt.

A tűzoltóság állománya az önkéntesekkel egészült ki.  Részletek  ifjabb 
Körösfalvi  Pál  (édesapja:  Kasuba  /Körösfalvi/  Pál  tűzoltó  őrsparancsnok 
1936–1945) visszaemlékezéséből:



„…A Tűzoltó őrs helye a Kossuth utcán volt (a lebontása után emelt épület  
jelenleg könyvesbolt). Az épületben parancsnoki szoba, legénységi helyiség,  
garázsok (3), szertárak (3) álltak rendelkezésre. Lóvontatású, lajtos kocsi  
állt állandó készenlétben.”
(…) A tűz figyelés a két templom tornyából történt. A jelzés kezdetben kürt
tel és zászlóval, később telefonon érkezett az őrsre. A hivatásos és önkéntes  
tűzoltók a jelre kötelesek voltak haladéktalanul az őrsre menni, és a tűzhöz  
kivonulni.  Tűzoltáson  kívüli  tevékenységek:  nyáron  a  kövezet  locsolása,  
színházi és moziügyelet, tűzoltóversenyek, gyakorlatok. Feladatukat képezte  
még a kutak szivattyúzása, a belvízvédelem.”

1939. szeptember 22én Szarvas nagyközségben tartotta meg Békés vár
megye Törvényhatósági Tűzoltó Szövetsége éves közgyűlését, melyen 250 
küldött vett részt. A helyi Önkéntes tűzoltóság előbb a színházon, majd an
nak belsejében és az Árpád szálló tetején mutatott be gyakorlatot. A légol
talmi segédosztag is bemutatkozott.

A II. világháború során a légoltalom megszervezése, óvóárkok kialakítá
sa is feladatuk volt. 1944 októberében elmenekítették a tartályos gépjármű
vet, a többi járművet a megszálló csapatok magukkal vitték. 

Tűzoltóparancsnokok az államosításig (nem teljes a felsorolás)
Gróf Bolza Géza (1892–1903) tűzoltó főparancsnok
Vitéz BikiNagy Imre (1923–1936) főparancsnok
Kasuba (Körösfalvi) Pál (1936–1944) parancsnok
A tiszti kar ez alatt az időszak alatt többféleképpen állt fel.

A hivatásos tűzoltóság megalakulása

A II. világháború után a tűzoltóságok újjászervezéséről szóló miniszterelnö
ki és belügyminiszteri rendeletek alapján Szarvasnak is (mint 15.000 lakosú 
községnek)  állami tűzoltóságot  kellett szerveznie. A Szarvasi Tűzoltó Al
osztály parancsnokságot 1949 áprilisában alakították meg, létszáma ismeret
len.

Parancsnokok: 

1944–1948 ismeretlen
Ballangó János őrmester (1949. április 1.–1951. április 4.)
Suszter István hadnagy (1951–1953)

1953ban a tűzoltóság új helyre (Deák F. u. 7.) költözött, a laktanyát lakó
házból alakították ki. A háromállásos szertárat és mászótornyot a tűzoltók 
építették bontott anyagból. Az épület víz és csatornarendszerét az 1960as 
évek végén szintén a tűzoltók készítették el. Az évek során több átépítés, 
korszerűsítés valósult meg.



Parancsnokok:

Diósi  István százados  (1953. 
október 27.–1955. május 30.)
Batki  Ferenc hadnagy  (1955. 
június 15.–1957. június 15.)
Török Imre hadnagy (1957. jú
nius 15.–1960. augusztus 15.)
Csorba Lajos főhadnagy (1960. 
augusztus 16.1964. február 22. 
(elhunyt)

Az 1970es évek  közepéig a tűzoltás az országos rendnek megfelelően 
két váltásban történt. A készenléti szolgálat megközelítőleg 40 fő volt, ille
tékességi területe Szarvas város és járás. 

1975–1976ban vezették be a 24/48 órás váltásos szolgálati időrendszert, 
ez jelentős létszámfejlesztéssel járt. Ezzel együtt áttértek a három váltásra.

Ekkor merült fel egy új, korszerű laktanya igénye, melynek ügye a rend
szerváltásig (1989) nem oldódott meg, bár már kiviteli tervek is készültek 
az V. ötéves tervciklusban. A laktanyára szánt pénzt vissza kellett utalni. 

1983tól  1995ig  a  következő  fejlesztések  történtek:  TÜ3 gépjármű
fecskendő, szertárépítés, fűtéskorszerűsítés, tetőcsere,  AGA légzőkészülé
kek, telefon alközpont, IFA gépjárműfecskendő, többféle védőruházat.

Parancsnokok:

Hugyecz Pál alhadnagy (1964. március 1.–1977. május 31., nyugállomány)
Kiss János hadnagy (1977. június 1.–1983. július 31., áthelyezve Gyulára)
Montvajszki László főhadnagy (1983. augusztus 1.–2009. augusztus 15., 
alezredes, nyugállomány)

1988ban újra napirendre került egy új laktanya építésének kérdése, de a 
rendszerváltással  együtt  járó  átszervezések  nem tették  lehetővé.  A járási 
rendszer megszűnése után átalakult a parancsnokság illetékességi területe.
Ez nem jelentett automatikus szervezeti változást, de a létszám 46ról 49 
főre növekedett.

A helyi Tűzoltóság a rendszerváltás után

A rendszerváltást követően – 1990től – a tűzoltóság feladatkörében és szer
vezetében is folyamatos változások indultak el. (Létszámfejlesztés, szerve
zeti átalakulás, osztályrendszer bevezetése.) A különböző vezetési szinteken 
a feladatok és a hatáskörök növekedtek.

1995től  a  Tűzoltóparancsnokság  önkormányzati  intézmény  lett.  Új 
megnevezése: Szarvas  Város  Önkormányzatának  Hivatásos  Tűzoltó
parancsnoksága.

A Tűzoltóság Deák Ferenc utcai épülete



1999 a „fordulat éve” laktanyaügyben. Az önkormányzat megkeresésére 
a  BM  TOP szakértői  véleményt,  és  a  beruházás  lebonyolítását  vállalta, 
anyagiakban azonban nem támogatta, így az építkezés elmaradt.

2000 és 2008 között 
az  eszközállomány bő
vült –  pályázatok  útján, 
országos  keretből,  ön
kormányzati,  saját  ala
pítványi  forrásból  az 
alábbiak szerint: 
– három Mercedes gépjár
műfecskendő,  egy  OPEL 
ügyintézői  személygép
kocsi, egy Lada Niva gép
kocsi,  egy  Mitsubishi 
terepjáró (kizárólag ala
pítványi  pénzből)  egy 
mentőcsónak  (komp
lett),  kisgépek  (láncfű

rész,  gyorsdaraboló),  vé
dőruházat  (csizma,  si

sak),  Draeger légzőrendszer és palacktöltő kompresszor, vegyi védőruhák 
(4),  Honda szivattyú (3)  és  áramfejlesztő (2),  feszítővágó (4).  Komplett 
emelőpárnarendszer,  búvárfelszerelés  (2),  rádiók (15),  tömlőkötő gép, 
számítógéppark, hálózati rendszer került a parancsnokság birtokába.
Beruházások: kondicionálóterem, hírközpont, gépjárműtároló sátrak.

A fejlesztések forrását  pályázat  útján az Önkormányzati Minisztérium 
biztosította. A szükséges önerőről egyrészt az önkormányzat, másrészt ala
pítványunk, a 105 Alapítvány gondoskodott, illetve saját bevételek jelentették.

2003ban megvalósíthatósági tanulmányterv készült a laktanya építésére 
az  akkor  hatályos  belügyminiszteri  rendelet  figyelembevételével.  A 
BMOKFnak nem állt rendelkezésére forrás címzett támogatásra.

Az új tűzoltólaktanya

2009. szeptembertől – Montvajszki László nyugdíjba vonulását követően – 
Bíró Zoltán alezredes lett a tűzoltóság parancsnoka. Hosszú évek levelezé
se, ingatlankeresése után újabb változást a 2010es év hozott. A Belügymi
nisztérium Katasztrófavédelmi Főigazgatósága írásban tájékoztatta Szarvas 
Város Önkormányzatát, hogy a tűzoltólaktanya építésére beadott pályázatát 
nyertesnek  minősítették.  Ettől  az  időponttól  a  helykijelölés  folyamata 
zajlott. Időközben 2012. januártól állami tűzoltóságokká alakultak át a hiva
tásos önkormányzati tűzoltóságok.

Az első Mercedes típusú gépjárműfecskendő 
átadása 1999ben



Az eredeti megvalósíthatósági tanulmányterv a régi MHSZ területére és 
épületére szólt. Azonban a nehezen tisztázható tulajdonviszonyok nem tet
ték lehetővé az ottani építés megkezdését, a város önkormányzatának másik 
helyet kellett biztosítania, ezért jelölték ki a jelenlegi, vasút melletti terüle
tet. Eközben tartani lehetett attól, hogy megismétlődik a 35 évvel ezelőtti 
eset, mely szerint a már megítélt beruházási összeget visszavonják. 

Az említett okok miatt váratott magára az alapkőletétel, mely 2014. áp
rilis 2án a kijelölt területen megtörtént. 2016. január 10én megkezdődtek 
az építési munkák, melyeket fővállalkozásban az Integrál Zrt. végzett.

Funkcióját  tekintve ez egy XXI.  századi  komplex laktanya.  14 méter 
magas tömlőszárító toronnyal, korszerű híradó központtal, a készenléti szol
gálati állomány számára kétkét személyes hálókkal, közösségi terekkel ren
delkezik. A balesetmentes személyi csúszdák segítségével riasztás esetén a 
tűzoltók az autók mellé érkezhetnek meg. 

Az épület lehetőséget biztosít elméleti és gyakorlati oktatásra, tovább
képzések  lebonyolítására,  napi  kondicionálásra  is.  Technikailag  is  olyan 
korszerű, hogy riasztás esetén teljes biztonsággal és a lehető leggyorsabban 
tudjanak elindulni a járművek. (Starter kuplung, beépített mosó, automata 
tömlőmosó és felvonó a szárításhoz, nagy teljesítményű légzőpalacktöltő, 
stb.) A műszaki átadás 2016. december hónapban történt meg. 

Az építkezés bekerülési összege a pályázat szerinti 415 millió forint volt. 
Az új laktanya egyben ajándéknak is tekinthető a szarvasi Tűzoltóparancs
nokság 125. születésnapjára.

A berendezést követően az állomány 2017. február 6ától dolgozik az új 
laktanyában. Az ünnepélyes laktanyaátadó időpontja 2017. március 24. volt.



Az állampolgárok számára fontos és érdekes lehet, hogy a riasztás rendje 
is változott, modernebbé vált. E szerint a káresetet bejelentő személy 
segélyhívása a 112 vagy 105 telefonszámon történik, mely a regionális köz
pontba érkezik. Onnan az illetékes megye műveletirányítási központjához 
irányítja a diszpécser. A jelzésértékelést követően döntenek a riasztás adott 
helyi (Szarvas) végrehajtásáról, és indítják a szükséges szereket, eszközöket.

Az elmúlt  évtizedekben egyre bővült  azoknak a feladatoknak a köre, 
melyeket a tűzoltóknak kell ellátniuk. Így kerülhetett sor a múltban – a mű
ködési területen kívül – segítségnyújtásra (Pl. orosházi malomtűz, gázkitö
rések oltása, kiskunsági ősborókástüzek megfékezése, a felsőtiszai árvíz, 
vasúti szerencsétlenség Szajolnál stb.) A segítségnyújtási terület 100 telepü
lést jelent. Kiemelkedő események voltak a saját működési területen pl. a 
villámcsapásból keletkezett templomtűz Hunyán, a szarvasi malomtűz, ahol 
a segítségnyújtás keretén belül a környező tűzoltóságokról 10 tűzoltóautó 
dolgozott; hóviharban elakadt gépjárművek mentése, a bent rekedt szemé
lyek ellátása.

A Flórián  nap,  a  tűzoltók  védőszentjének  napja  közelében  30  éve  a 
„Nyitott szertár” keretén belül látogatható a Tűzoltóság. Ez az alkalom lehe
tőséget nyújt a gyermekek számára, hogy közelről ismerkedhessenek meg 
az érdekes eszközökkel és személyi felszerelésekkel.

Források: 
Dr. Szilágyi János – Dr. Szabó Károly: A tűzrendészet fejlődése az őskortól 
a modern időkig (BM kiadó, 1986)
Tessedik  Sámuel:  Önéletírása  (Kiadta:  Zsilinszky  Mihály,  Pest  Kilián 
Frigyes bizománya, 1873 – hasonmás kiadás, Budapest, 1976)
Dr. Madai Pál: Szarvas története (Szarvas, 1962)
Szarvas Járásváros szabad negyedszázada 1945–1970 (1969, szerkesztette: 
dr. Tóth Lajos )
Szőnyi Sándor: Gróf Bolza Géza (Szarvas Krónika 6. szám, 1992)
Szőnyi Sándor: A Szarvasi Önkéntes Tűzoltóegylet (Szarvas Krónika 8. sz. 1994)
Szarvasi Hírlap 1902–1903 számai
Szarvasi Közlöny:1928; 1937–1939; 1943.
Szarvasi Újság: 1877–1882; 1920–1922.
Szarvas és Vidéke: 1885–1919; 1939–1944.
Szarvas  község  tanácsüléseinek  hitelesített  jegyzőkönyvei  1901–1938. 
Békés Megyei Levéltár



Adatközlők: 

Dr. Körösfalvi Pál: Adalékok a szarvasi tűzoltóság történetéhez (Vissza
emlékezés gyermekkorából)
Bíró  Zoltán alezredes,  tűzoltóparancsnok, Szarvasi  Hivatásos  Tűzoltó
parancsnokság 
Csasztvan János tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott tűzoltó (Békefi Mihály 
korábbi tűzoltóparancsnok unokája)

Az új tűzoltólaktanya délnyugati oldala a gépjárművek garázsainak 
bejárataival, hátul a 14 méter magas tömlőszárító torony



Dr. Józsa Vilmos

Huszonöt év a szarvasiak szolgálatában
Magyarországon 1989 előtt alig voltak egyesületek, a rendszerváltás azon
ban óriási lökést adott a civil társadalomnak. A bejegyzett szervezetek szá
ma  sokszorosára  nőtt.  Tevékenységi  körükkel  lefedték  az  élet  olyan 
szegmenseit, melyekkel korábban senki nem törődött. Ez sok esetben úgy 
valósult meg, hogy a létrejövő szervezet egyre differenciáltabban fogalmaz
ta meg tevékenységi körét, profilját. Szarvason is hasonló volt a helyzet. A 
rendszerváltást megelőzően csak a központilag irányított Hazafias Népfront 
hivatott képviselni a lakossági érdekeket, amely mellett csak az 1926ban 
alapított  Szarvasi  Öregdiákok  Szövetsége  próbálta  a  lokálpatriotizmusra 
alapozva összefogni az alulról jövő kezdeményezéseket. 

A múlt század kilencvenes évei elején Szarvason is kezdtek megalakulni 
a helyi civilszervezetek. Voltak, akik a nemzetiségi lét mentén szerveződtek, 
voltak, akiket szabadidős tevékenységük vagy környezettudatosságuk terelt 
egy csapatba. Az 1987ben alapított Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
(NOE) tagegyesületeként 1991 nyarán ettől kissé eltérő módon alakult meg 
a Nagycsaládosok helyi szervezete. Az Egyesület elsősorban egy társadalmi 
réteg, a nagycsaládosok érdekeit kívánta képviselni. Ez akkor újszerű meg
közelítése volt az érdekvédelemnek. Nagyanyáink számára még teljesen ter
mészetes  volt,  hogy  három,  négy  vagy  annál  több  gyermek  sertepertélt 
körülöttük nap mint nap. A múlt század nyolcvanas éveiben kialakult gazda
sági  helyzet  miatt  jelentős  mértékben lecsökkent  az állami  gondoskodás, 
ebből adódóan a gyermekvállalási kedv. Akkor már csak minden hatodik 
családban neveltek legalább három gyermeket. 

Az alapítók célja  egyrészt  az  volt,  hogy a  többgyermekes  családokat 
megpróbálják segíteni, például különböző kedvezmények, támogatások el
intézésében, másrészt pedig az, hogy közösséggé szervezzék őket, többek 
között különböző rendezvények szervezésével. 

Az alapító ötletadók, Dankó Pál és Csellár Sándor – Klenk Józsefné se
gítségével –  kezdték el a tagtoborzást. Az alakuló taggyűlésen 35 alapító 
család fogadta el az Egyesület alapszabályát, és választotta elnökévé Dankó 
Pált. Ezt a tisztséget négygyermekes családfőként 15 éven át töltötte be irá
nyítva az Egyesületet és szervezve annak programjait. A 2005ben bekövet
kezett  tisztújítás  már  generációváltást  is  jelentett,  mivel  az  egyesület 
elnökévé választott  Gombár Györgyné, Hajni a fiatalabb generációt képvi
selte. Személye új lendületet vitt az Egyesület életébe, mindaddig, míg ön
kormányzati képviselői tisztsége miatt, le nem mondott az elnöki posztról. 
Legfőbb célkitűzése azonban, hogy az Egyesület közhasznúvá váljon, így is 
valóra vált. 



A következő  és  egyben jelenlegi  elnök  2006 óta  Homonnai  Tiborné, 
Szilvi lett. A generációváltás során a vezetőségben a folytonosságot az 1994 
és 2012 között elnökhelyettesként tevékenykedő Józsa Vilmos személye je
lentette. Az ő kezdeményezésére a húsz éve havonta megjelenő egyesületi 
újsággal, a Nagycsaládos Hírmondóval tájékoztatják a tagságot.

Az elmúlt 25 év során az Egyesület számos irányváltáson ment át, hogy 
alkalmazkodjon a megváltozott gazdasági és törvényi feltételekhez. Ennek 
ellenére hű maradt az alapcélkitűzéséhez,  és  a  társadalmi hovatartozástól 
függetlenül egyre nagyobb szerepet vállalt a leszakadók és rászorulók ér
dekképviseletében, támogatásában. 

A tematikus visszatekintés lehetőségével élve az alábbiak szerint foglal
hatók össze az emberöltőnyi időszak történései. A kezdeti időszaktól foko
zatosan  nőtt  a  tagcsaládok  száma,  melyet  száz  feletti  szinten  sikerült 
stabilizálni és napjainkig fenntartani annak ellenére, hogy a 25 év alatt há
rom gyermek generáció nőtte ki az Egyesület korosztályi kereteit. Közülük 
sokan már szülőként, saját gyermekeikkel közösen látogatják meg időnként 
programjaikat. Ez azért lehetséges, mert az Egyesület mindenkori vezetése 
és tagsága hű maradt az alapítók céljához.

Szociális tevékenység

Az első öt évben az egyesület tevékenységét nagymértékben behatárolta az, 
hogy csak a tagdíjakból tudott gazdálkodni, programokat szervezni. Ezt az 
időszakot elsősorban az önsegélyező tevékenység, az alacsony költségveté
sű programok szervezése jellemezte.  Kezdettől  fogva meghatározó volt  a 
karácsonyi időszakban szervezett Mikulásdélután. 

A tagok  aktív  adománygyűjtő  tevékenységének  és  kreativitásának 

Homonnai TibornéGombár GyörgynéDankó Pál



köszönhetően ezeken minden gyermeknek, tagcsaládnak tudtak ajándékot 
biztosítani.  Ez  elsősorban  a  jótékonyságra  hajlamos  helyi  vállalkozók és 
vállalkozások adományainak eredménye volt. Akkor még a NOE tagjaként, 
a befizetett tagdíjnál valamivel több fejkvótát kaptak, ami segítette az ínsé
ges időszakok átvészelését. Több mint egy évtizedig tíz éves korig bezáróan 
a taggyermekekhez térítésmentesen házhoz ment az egyesületi Mikulás lo
vas kocsival vagy szánnal. 

Fordulópontot jelentett az Egyesület életében, amikor a vezetőség a pá
lyázati tevékenység megkezdése mellett döntött. Ennek köszönhetően tud
ták  fejleszteni  eszközeiket,  bővíteni  programkínálatukat,  fenntartani 
függetlenségüket. Kezdetben a Soros Alapítvány 1996ban egy számítógép 
vásárlásával, 2001 nyarán 37 gyerek nyaraltatásával támogatta az Egyesüle
tet. Az évtizedek során szintén pályázati forrásból táboroztattak nagycsalá
dos  és  hátrányos  helyzetű  gyerekeket  a  teljesség  igénye  nélkül  hazánk 
alábbi tájain: Csongrádon a Köröstorokban, Tokajban, Pécsett, Budapesten, 
a Balatonon, Kiskunmajsán, Gyopároson. 

Más forrásokból székeket, bútorokat, játékokat, TVt, rádiót, számítógé
peket tudtak vásárolni. Ezek a támogatások stabilizálták az Egyesület anya
gi  helyzetét,  mert  amellett,  hogy  nagyságrendileg  meghaladták  a  helyi 
önkormányzat által akkoriban a civileknek juttatott támogatás mértékét, biz
tosították a programok fedezetét is.

Az Egyesület elsődleges feladatának tekinti a nagycsalád értékeinek a 
társadalom felé  történő közvetítését,  a  házasságért,  a  családért  és  a  jövő 
nemzedékért érzett felelősség erősítését, valamint a nagycsaládok sajátos ér
dekeinek megjelenítését, képviseletét, szolgálatát, nagy hangsúlyt fektetve 
az egész város gyermekeinek kulturált, színvonalas szabadidő eltöltésére is. 
A szülők tehermentesítéséért és a gyermekek fejlődéséért az Egyesület min
den évben sok játszóházat szervez és bonyolít le a város gyermekei részére. 
Ezeken a játszóházi foglalkozásokon helyi szakképzett játékmestereknek – a 
Szarvasi Kézműves Egyesület tagjainak – segítségével készíthetnek a gyere
kek az adott időszakhoz kapcsolódó tárgyakat, díszeket természetes anya
gokból, miközben az adott időszak helyi, országos, illetve határainkon túli 
magyar néphagyományaival is megismerkedhetnek.

A néphagyományok  megismerése,  a  játszóházi  tevékenységek  mellett 
fontosnak tartják még a környezeti nevelést is, ami többek között a Nimfea 
Természetvédelmi  Egyesület  erdei  iskola programja,  az Arborétummal,  a 
KörösMaros Nemzeti Parkkal és a NAIK Halászati Kutatóintézettel közö
sen szervezett programok keretében valósult meg. 

Az ezredforduló környékén az Egyesület változtatott korábbi zárt jelle
gén: programjait teljes mértékben megnyitotta a város összes gyermeke szá
mára. Ezek nagy részét a művelődési ház munkatársaival közösen szervezte.



A nyitást az is nagymértékben elősegítette, hogy a mintegy másfél évti
zedes „albérlet”, és négy éves egyezkedés után egy önkormányzati ingatlan 
cseréjének köszönhetően 2005 őszén a Jókai u. 48. szám alatti ingatlanba, 
önálló székházukba költözhettek. A „viseltes” épületet önerőből és némi ön
kormányzati támogatással sikerült lakhatóvá és minőségi közösségi térré át
alakítaniuk.  Mindez  a  hálózati  víz  és  szennyvízelvezetés  bekötésével,  a 
belső terek átépítésével, a gázfűtés bevezetésével, egy nyári közösségi he
lyiség hozzáépítésével vált lehetővé. Ez nagymértékben segítette a nagyobb 
létszámú nyilvános programok, táborok, játszóházak lebonyolítását. Állan
dó ügyelet keretében pályázati tanácsokkal, segélykérelmek elkészítésében 
segítettek. Székházukban 4 gépen térítésmentesen internetezhetnek a gyerekek. 

A kulturált szabadidő eltöltését a pályázati támogatásból ott kialakított 
konditerem és az adományokból létrehozott könyvtár segítette. A lakosság 
rendszeresen hoz használt ruhákat, játékokat, könyveket, háztartási eszközö
ket  és  bútorokat,  melyekből  a  tagság  igénye szerint  válogathat.  Mindezt 
nem az egy és kétgyermekes családok rovására tették, hiszen az Egyesüle
tet a pártoló tagság révén számukra is megnyitották. Azt vallják, hogy belő
lük  lehetnek  később  a  „nagycsaládosok".  Ehhez  azonban  támogatni  kell 
őket, hogy érezzék, vannak, akikre számíthatnak, és észre tudják venni azo
kat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok jelentenek.

Részvétel az országos szervezet munkájában

Az Egyesület megalapítása óta, majd két év
tizedig tagja volt a NOEnak. Rendszeresen 
részt vettek az országos rendezvényeken, ta
lálkozókon,  közgyűléseken.  Az  ott  végzett 
tevékenység  elismeréseként  2001ben,  az 
Egyesület  10.  születésnapjára  megkapta  az 
országos  találkozó  megrendezésének  jogát. 
A Szilvanappal egyidejűleg szervezett talál
kozóra több mint 4500 regisztrált résztvevő 
látogatott  el  Szarvasra,  és  szervezett  prog
ram keretében  ismerkedhetett  meg a  város 
nevezetességeivel. A találkozó sikerét a min
denhonnan érkező  köszönőlevelek  bizonyí
tották.  Ez  fordulópontot  jelentett  az 
Egyesület megítélésében, mert ezt követően 
a szociális kérdésekben, ifjúsági programok 

szervezésében az önkormányzat meghallgatta őket, ha nem is mindig vette 
figyelembe a véleményüket. Az Egyesület politikailag semleges tevékenysé
get folytatott és folytat, ezért az országos egyesülettel az utóbbi időben, an
nak politikai polarizálódása miatt, a kapcsolat formálissá vált. 



Együttműködés a helyi civilekkel

Az Egyesület vezetősége kezdettől fogva kereste a kapcsolatot a helyi civil 
egyesületekkel.  A korábbi évek során havonta rendeztek önállóan vagy a 
társszervezetekkel közösen közösségi programokat. Ezek a teljesség igénye 
nélkül a következők voltak:
– Anyák napi játékos sportvetélkedő és aszfaltrajz verseny. 
– Közös szervezésű akadályverseny az MTTSZ Szabadidős és Lövészklubbal 
– Családi napok a holtág partján, az ifjúsági tábor területén. 
– Játszóházi sátorral részvétel az Aratónapokon Ezüstszőlőben.
– Rendszeres részvétel önálló standdal és programmal a Körös Napokon, a 
Civil Kistérségi Találkozókon, a Szarvas Város Napja rendezvényeken.
– Az MTTSZ Szabadidős és Lövészklubbal és a Szarvas Város Baráti Köré
vel közös kerékpártúrák szervezése.
– Hagyományok,  népszokások felelevenítése:  Katalin  és  András  és  Luca 
nap. Adventi készülődés. Karácsony.
– A Vajda Péter Művelődési Központtal közös városi Karácsonyi Játszóház.

Kezdettől fogva részt vettek a civilek városi, majd kistérségi találkozó
ján, ahol közösségi munkájuk elismeréseként 2007ben elsőként elnyerték a 
„Legcivilebb civil” címet és az ezzel járó kupát.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen lakossági fórumot szer
veztek a drogprevencióról. 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal közösen a városi lakosságot meg
szólító előadást szerveztek a városban is jelenlévő drogproblémák megelő
zésére.

Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásával a nagycsalá
dos és  hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára „Nyitott  kuckó – 
egy hely a jövőért” címmel programsorozatot szerveztek a fiatalok aktív kö
zösségének létrehozására, hogy képessé váljanak saját sorsuk és környeze
tük pozitív megváltoztatására.

Éveken át drogprevenciós céllal Éjféli Pingpong Klubot működtetett a 
10 év feletti szarvasi fiatalok számára a Magyarországi Éjszakai Sportbaj
nokságok Egyesülete (MÉSE) szakmai támogatásával.

Részvétel a városi közéletben

Az Egyesületnek az alapítását követő első szabadon választott önkormány
zati ciklusban nem sikerült elérnie a városvezetés ingerküszöbszintjét ab
ban, hogy az a szociális ügyekben, a helyi támogatási, oktatási politika terén 
figyelembe vegye az általuk benyújtott javaslatokat. Ebből okulva, élve a 
választási  törvény által  biztosított  jogukkal,  az 1994es önkormányzati  
választásokon minden választási körzetben önálló civil jelöltet állítottak.  



Az Egyesület azóta mindig állít jelölteket önállóan vagy civil koalícióban az 
önkormányzati  választásokon,  és  sikeresen  veszi  az  akadályokat.  Eddig 
minden ciklusban listán egy képviselőt juttattak be a testületbe. Ők ott nem 
csak az Egyesület, hanem minden városi gyermekes család érdekeit képvi
selik, rávilágítanak a problémákra, és a megoldásokat keresve együttműköd
nek  a  többi  képviselővel,  azok  pártpolitikai  hovatartozásától  függetlenül. 
Már a hatodik ciklusban tudják betölteni választott képviselőik vagy bizott
sági tagjaikon keresztül a lakossági érdekek képviseletét kulturális, oktatási, 
népjóléti, ifjúsági és gazdasági kérdésekben. Tevékenységüknek köszönhe
tően sikerült elérni számos rendelet módosítását, tervezetek visszavonását, 
ha nem a testületi ülésen, akkor az általuk szervezett utcai megmozduláso
kon. Sok esetben az idő őket igazolta, mivel az eredeti tervezetek elfogadá
sa  esetén  a  város  gúzsba  kötötte  volna  magát  a  további  fejlesztések 
tekintetében mind gazdasági, mind kulturális vagy oktatási téren.
Ez az alábbi civil képviselőknek köszönhető:

1994–1998 Dankó Pál (listás)
1998–2002 Tusjak Tamás (listás)
2002–2006 Tusjak Tamás (listás)
2006–2010 Gombár Györgyné (listás)
2010–2014 Gombár Györgyné (listás)
2014– Dobruczky Zsolt (egyéni), Gombár Györgyné (listás)

Az Egyesület a szavazások eredményeként öt cikluson át a két nagy párt 
után egyedüli civilként vett részt a testületi munkában, miközben pártok jöt
tek, mentek. Az utolsó, 2014es választás óta pedig két képviselőjüknek kö
szönhetően  új  lendületet  vittek  a  testület  munkájába,  és  a  második 
legjelentősebb politikai erővé léptek elő a városban. 

A huszonöt év rövid összegzése alapján megállapítható, hogy az Egyesü
let a tagok munkájának, az állandó közös nevező keresés elvének, a pártok
tól  való  függetlenség  megtartásának  köszönhetően  a  város  meghatározó 
színfoltjává vált. Nélküle szegényebb lenne a városi közélet, vele a hétköz
napok emberibbek és elviselhetőbbek!



Dr. Búzás László

Az én történelmem
Életrajzi epizódok 3. rész

A második rész a Szarvasi Krónika 30. számában jelent meg. A szerző isko
lás éveinek kezdetét és a háborús éveket mutatta be.

Az élet újraindulása

Lassan szivárogtak haza az életben maradt katonák. A zsidó lakosok közül 
is néhányan, miután megjárták a lágert, hazajöttek, de nem maradtak sokáig. 
Izrael volt a végcéljuk, valamint a nagyvilág. Ugyanakkor az oroszok össze
gyűjtötték a német nevű férfiakat, még a nőket is, és a Szovjetunió lágereibe 
szállították. Néhány év múlva mintegy fele maradt életben és tért haza. 

Az iskolákban a tanítás hamarosan 
elkezdődött,  de  elég  nehezen  indult, 
mert a bútorzat nagy része összetörve 
hevert. Időbe telt ennek javítása. A há
ború  után  megalakult  a  MADISZ,  a 
baloldali  ifjúsági  szervezet,  melynek 
tagjai társadalmi munkában sokat segí
tettek az újrakezdésben, pl. Szarvason 
az  iskolák  kitakarításában.  A tanárok 
és  tanítók  nem menekültek  nyugatra, 

így a tantestületek készen fogadták a diákokat.
A nagyváradi év után a háború mi

att  visszakerültem  szülővárosomba, 
ahol a gimnáziumban tanultam tovább. 
Itt a negyedik, majd az ötödik osztály 
elvégzése  után  a  helyi  tanítóképzőbe 
iratkoztam  át.  Az  ötosztályos  képző 
második  évfolyamára  vettek  fel.  Kü
lönbözeti  vizsgát  is  kellett  tennem 
földrajzból és zenéből. Ekkor ismertem 
meg  a  harmóniumot  meg  a  kottát. 
Nagyapám ekkor is sokat segített. Át
iratkozási lehetőséget úgy kaptam, hogy Fasang Árpádot, a képző igazgató
ját,  aki  szintén kiváló zenész volt,  ő kérte  meg erre.  Az igazgató,  mivel 
evangélikus iskola volt, az evangélikus püspöktől kért és kapott engedélyt. 
Erre azért is szükség volt, mert katolikusokat sokáig nem vettek fel. 

MADISZ takarítóbrigád

Képzős fiatalok: az alsó sor bal  
szélén bátyám, jobb szélén én



A tanítóképzős évek

Országosan is jó híre volt a képző
nek. Naggyá tették tanáraink. Az egyes 
tantárgyakat magas színvonalon tanul
tuk  és  úgy,  hogy az  iskola  elvégzése 
után az általános iskolai tantárgyakat is 
jól tudjuk tanítani. Az iskola nyitottsá
gára jellemző volt, hogy a tanulókból 
színjátszó  csoportot  hoztak  létre,  és 
minden évben legalább egyszer szere

peltek a városban. Az előadott emléke
zetes színdarabok közül  Csíky Gergely  
A  nagymama c.  darabjára,  Szamuil  
Marsak A tizenkét hónap c. mesejátéká
ra,  Vörösmarty  Mihály  Csongor  és  
Tünde, Csokonai Vitéz Mihály Doroty
tya,  valamint Petőfi  János  vitéz  című 
művének előadására emlékszem. Gyak
ran szerepeltünk városi  ünnepségeken: 
néptáncegyüttesünk  volt,  énekkarunk 
rádiós felvételen szerepelt, még zenekar is működött az iskolában. 

A sport terén híres egyéniségek születtek.  Laczó Ilonát, a későbbi  Iha
rosnét itt készítették fel gerelyhajításból országos, majd európai versenyek
re.  Földrajztanárunk  a  csonka  Magyarország  földrajza  helyett  a  Kárpát

medence földrajzát  tanította.  Így  sok
kal több ismeretre tettünk szert. Orszá
gos  kirándulásokat  szervezett,  így 
ismerkedtünk  fővárosunkkal,  Buda
pesttel, de Dunántúl nevezetességeihez 
is eljutottunk. Ekkor láthattam a király
sírokat és a Boryvárat Székesfehérvá
ron.  Ekkor  jutottam  el  először  az 
Eszterházykastélyba, Széchenyi István 
nagycenki kastélyába, de a Pannonhal
mi apátságot is ekkor ismertem meg. 

A tanítóképzőbe főleg lány tanulók 
jártak. Itteni tanulmányaim megkezdésekor az osztálylétszám 30 volt, ebből 
fiú csak kettő. Dr. Urbancsek János lett az osztályfőnökünk. Nálunk az ötö
dik év végén 4, a párhuzamos osztályban pedig 3 fiú végzett. Voltak néhá
nyan, akik érettségi  után, az utolsó évben kerültek hozzánk. Nagy volt a 
szigor és a fegyelem: az osztálytárs lányokat is magáznunk kellett. 

Az Ótemplom és a Tanítónőképző

 Moliere: Kényeskedők. Jobbról a  
harmadik vagyok én.

Tanáraink: Palov József, Fodor  
József, Sándor Jenő igazgató és  

Cs. Pataj Mihály



1948tól az iskolák államosításával a fegyelem ugyan nem csökkent, de 
tegezhettük a lányokat. Itt ismertem meg a Rákóczifalváról érkezett Kovács 
Erzsébetet, aki később a feleségem lett. A képző fiútanulóinak testnevelője, 
a gimnázium tornatanára,  Kovács Béla lett. Sokoldalú testi nevelésben ré
szesített  bennünket.  Kosárlabdáztunk,  röplabdáztunk,  kézilabdáztunk  és 
még  szertornáztunk  is.  Szertornából  jelvényszerző  versenyen  vehettünk 
részt. Én a vas, bátyám a bronz jelvényt szerezte meg. 

A tanítási időben egy ötödikes általános iskolás gyerek házi korrepetálá
sát vállaltam díjazás ellenében. Nyaranta kedvező fizetéssel tudtam munkát 
vállalni. Dolgoztam a MÁVnál, hídépítésnél, a helyi arborétumban és ker
tészetben, végül a tangazdaság bérelszámoló helyettese lehettem. Az itteni 
tanulmányaim alatt tandíjmentes voltam, gyakran pénzjutalomban részesültem. 

Egy fájdalmas eseményre is 
emlékszem. Az iskola igazgató
ja  hívatott.  Közölte,  hogyha 
apám  nem  lép  be  a  fodrász 
Ktszbe,  akkor  nem  biztos, 
hogy  kapok  tanítói  oklevelet. 
Elmondtam  édesapámnak,  aki 
azonnal  be  is  lépett.  Az  itteni 
szövetkezeti  életet  apám nehe
zen  viselte,  ezért  néhány  év 
után nyugdíjba vonult. Idős ko
rára látása teljesen megromlott, 
95 %ban vak lett.  Sokat hall
gatta a rádiót, és nagyon szeretett mesélni az unokáknak. Édesanyám, hogy 
nyugdíja legyen, elhelyezkedett a Plastolus üzemben portásnak. Műanyag 
játékok sorjázásával egészítette ki keresetét. 

1951 nyarán érettségiztem, majd képesítőztem kiváló eredménnyel. Itt 
lett vége gyermekkoromnak.

A fodrász szövetkezetben munka közben, a  
bal szélen édesapám

A végzős fiúk , 1951ben. Az első 
sorban balról a harmadikként ülök.

Ballagás. Az első sorban 
állok, bal oldalamon Erzsébet.



A pedagógus pályán

1951 őszén újdiplomásként állást kértem és kaptam a 
Járási Művelődési Osztálytól. Munkahelyem a Herte
lendymajori  tanyasi  általános  iskola  alsó  tagozata 
lett.  A felsősöket  Lustyik  János kollégám tanította. 
Ebben az időben hatnapos munkahét volt, ezért hét
köznap kint laktam. Hétfőn hajnalban biciklin tettem 
meg  a  mintegy  húsz  kilométeres  távolságot.  Haza 
szombaton délután tudtam menni. A vasárnapot ott
hon töltöttem. Az iskolában szolgálati lakást kaptam. 
Napi ebédemet a közeli állami gazdaság ebédlője biz
tosította  négy  forintért.  Reggelim  tej  volt,  amit  a 

szomszédos tanyán vettem. Egy pesti barátom új Csepel kerékpárt vett ré
szemre,  ez  pont  egyhavi  fizetésembe került.  De kellett,  mert  ez  volt  az 
egyetlen közlekedési eszközöm. 

Két hónap iskolai munka után katonai behívót kaptam. A behívás napján 
a Művelődési Osztály vezetőjétől kapott felmentési kérelemmel jelentkez
tem. Szerencsém volt, mert aznap, mintegy tízen, létszámfelettiek lettünk, 
ezért este hazaengedtek bennünket, így másnap már újra tanítottam. A Mű
velődési Osztály vezetője a következő nap vonult be, ő bent is maradt. A 
magyar  jugoszláv  határra  vitték,  ott  szolgálta  a  honvédelmet.  Három év 
múlva szerelt le. Az „én csoportomat”, a soproni kaszárnyába vitték, határőr 
kiképzést kaptak, és őrizték a magyar osztrák határt. Ez a határ csendes volt, 
nem úgy, mint a déli, ahol időnként kölcsönösen átlőttek egymás területére. 

Félévi iskolai munka után népgazdasági érdekből áthelyeztek az Inkey
Kákai,  szintén tanyasi  általános iskolába.  Ott  egyedül  tanítottam az 1–8. 
osztályt. A gyerekek félévi osztályzatait még nagy felelősségtudattal beír
tam, majd érdeklődéssel mentem át új iskolámba.

Ebben a tanyasi iskolában az alsós gyerekek reggel nyolcra, a felsősök 
pedig  tizenegy  órára  jöttek.  Így  egyfolytában  délután  kettőig  tanítottam. 
Alapos felkészültségre volt szükség. Szerencsém volt, hogy a tanítóképző
ben az egyes tárgyakat magas színvonalon tanították, de gyakoroltuk az ál
talános iskolai  tananyagot is.  Minden tárgyat  tanítottam. Este petróleum
lámpa mellett javítottam a dolgozatokat. Kedvenc tantárgyam a matematika 
és a fizika mellett a testnevelés és az ének volt. Testnevelés órát az iskola 
udvarán tartottam. A gyerekek főleg a labdajátékokat szerették. A fiúk min
dig focizni, a lányok pedig zsinórlabdázni akartak. De én gimnasztikai gya
korlatokat és atlétikát is tanítottam. Ebben az időben jött divatba a röplabda. 
Saját készítésű hálót feszítettünk ki két oszlop közé, az lett a pálya. 

Az énekórát azért szerettem, mert a képzőben harmóniumozni is tanul
tam. Az iskolában volt harmónium, amin gyerekdalokat és magyar népdalo
kat  tudtam játszani.  Volt  egy hetedikes  fiú,  aki  kiválóan hegedült.  Így a 
kéttagú „zenekarral” könnyebb volt az oktatás. A nagyvilág eseményeiről, 



híreiről  detektoros  rádió  segítségével  értesültem.  Ebédről  itt  sem  kellett 
gondoskodnom, mert az egyik tanyasi parasztcsalád napi hat forintért  ezt 
biztosította. (Elég gyenge koszt volt, hús csak ritkán fordult elő.)

Közben jelentkeztem a Sze
gedi Pedagógiai  Főiskola leve
lező  tagozatára  matematika
fizika szakra. Ez a továbbtanu
lás segített abban, hogy a tanév 
befejezése  után  a  békésszent
andrási  általános  iskolába  he
lyeztek, és itt már szakos tanár
ként  matematikát  és fizikát  ta
níthattam.  Békésszentandráson 

szolgálati lakást biztosítottak számomra. 
1947ben, amikor beiratkoztam a tanítóképzőbe, 

a második évfolyamra vettek fel különbözeti vizsgá
val. Itt lett évfolyamtársam Kovács Erzsébet, akinek 
négy  évig  udvaroltam.  Ő  a  párhuzamos  osztályba 
járt. A négy tanév alatt mindennap találkoztunk, há
rom nyáron pedig, kölcsönkért kerékpárral, megláto
gattam.  Az  első  két  nyáron  az  ottani  templom 
bejáratánál találkoztunk, a szülői házhoz ekkor még 
nem mentem. A harmadik nyáron viszont a szülőkkel 
is találkoztam. Ekkor ismertem meg Erzsébet báty
ját, Istvánt is, akivel nagyon jó barátságba kerültem. 

István  mesélte  el,  hogy 
1944 őszén  a  szülei  Vácra  küldték,  hogy az  ottani 
polgári iskolába járó húgát, Erzsébetet kísérje haza. 
Ez nem sikerült, mert az orosz front már közel volt. 
Ekkor a sok civillel együtt nyugat felé menekültek, 
de az orosz front hamarosan utolérte őket. Istvánt el
fogták,  és  szovjet  hadifogságba  vitték.  Három  év 
múlva került haza.

Erzsébet vonatra ült,  és szerencsésen hazaért.  A 
polgári  negyedik  osztályát  Szolnokon  fejezte  be. 
1946ban őt  is  beíratták a tanítóképzőbe,  így talál
koztunk  egymással.  A tanítóképzőt  együtt  fejeztük 

be, majd Erzsébet egy másik megye tanyasi iskolájába, Pusztapóra került, 
ott kezdett el tanítani.

A folytatás a Szarvasi Krónika 32. számában olvasható.

Erzsébet és kereszt
anyja

Erzsike, az elsőáldozó

A békésszentandási iskola az 1950es  
években



Két Müller a HAKI-ból

I. Dr. Müller Tibor: Életutam
Család és iskola

1935.  december  28-án  születtem  Tiszapolgáron  (ma  Polgár).  Édesapám 
Müller Miklós cipész és cipő-
felsőrész készítő mester volt, 
édesanyám, aki négy gyerme-
ket  nevelt  fel  tisztességesen, 
háztartásbeli  munkát  végzett. 
Anyukám, Tóth Erzsébet Bi-
harugrán született, nagybátyja 
Szabó  Pál, a híres  író  volt. 
Szülőhelyemen  kéthetes  ko-
romban  leégett  a  ház  ahol 
laktunk,  ezért  Debrecenbe 
költöztünk,  itt  született  meg 
1939-ben  Ferenc  öcsém,  így 

Miklós bátyámmal, aki 1934 nyarán Komádiban született, már három rossz-
csont boldogította a szüleinket. 

1941-ben,  amikor Észak-Erdélyt  visszacsatolták  Magyarországhoz,  el-
költöztünk Désre, ahol édesapám született, és ott élt apai nagyanyám a 
keresztanyámmal és unokatestvéreimmel. Az elemi iskola első két évét a 
dési általános iskolában végeztem.

Amikor szüleim szorgos munkája révén már anyagilag is jól éltünk, jött 
a háború. Désről elsodródtunk Kapuvárra, ahová apukámat háttérmunkás-
nak vezényelték. Amikor a front elérte Kapuvárt, mi kb. 100 magyar honfi-
társunkkal a Hanság mocsaraiba menekültünk, és ott épített, szénával takart 
sátrakban aludtunk. Itt akadtunk Mikivel és Ferivel a leventék által hozott – 
100 literes boroshordóra, mely tele volt finom fehér borral. A kíváncsisá-
gunk által oda jutottunk, hogy a kóstolástól dülöngélve mentünk vissza a  
sátortáborba. (Ez volt az oka, hogy nyolcévesen először és utoljára voltam 
„illuminált” állapotban.)
A háború után visszakerültünk Debrecenbe, ahol kijártam az elemi iskola 
harmadik, negyedik osztályát. Miután a Péterfia utcai Általános Iskolában 
befejeztem a hetedik osztályt, elköltöztünk Biharugrára – ahol édesanyám 
rokonai laktak – azzal a reménnyel, hogy ott legalább ennivaló lesz bőven.

Itteni  életünk  egyik  jellemző  epizódja  volt,  hogy  amikor  szüleink  és 
Miki bátyánk Debrecenbe utaztak (apukám és Miki ott dolgozott), anyukánk 
– ígérete ellenére – nem jött  haza szombaton, a magkakasnak kinézett  

Édesanyám Édesapám



csirkét levágtuk Ferivel, és főztünk belőle húslevest, csirkepaprikást galus-
kával, a kemencében sütöttünk lekváros kiflit. Mire édesanyánk hétfőn 
hazaérkezett, semmi sem maradt a hétvégi ebédből.

1947  szeptem-
berében  megszü-
letett  kishúgunk 
Amálka, aki – mi-
után  felnőtt  – 
Szarvason  alapí-
tott  családot, 
majd  Békés  me-
gye több települé-
sén  gyógysze-
részként  dolgo-
zott  nyugdíjazá-
sáig.

A  nyolcadik 
osztályt  kitűnően 

befejezve, a szarvasi Öntözéses Növénytermesztési Technikumba vettek fel, 
ahol szorgalmas diákként szintén kitűnő eredményt értem el.

A boldog középiskolai  éveket  néhány esemény tette  változatossá.  Az 
egyik az volt, amikor szombaton Bikazugból (ahol gyakorlaton voltunk két 
hétig) visszajöttünk a kollégiumba, úgy döntöttünk, hogy megnézzük a 18 
éven felülieknek játszott „Egy nyáron át táncolt” című filmet. Természete-
sen rajtakaptak bennünket, ezért vasárnap este hat óra helyett, három órára 
kellett  visszamenni  a  kollégiumba.  Délután  az  Erzsébet-ligetben  sétálva 
megbeszéltük, hogy a kollégisták három óra előtt a hídon találkoznak, ahon-
nan mindannyian díszlépésben bevonultunk – pontosan háromkor – a kollé-
giumba.  Ezt  avantgardista  szervezetnek  nézték,  ezért  egy  diákot  el-
tanácsoltak az iskolából, s a többiektől év végéig megvonták a kimenőt. Et-
től kezdve az osztály nagy része kopaszra nyiratkozott, így kopaszon és bo-
rostás képpel kerültem kitűnőként a dicsőségtáblára.

Feri öcsém, aki Debrecenben járt gimnáziumba, 1953 őszén Szarvasra 
jött a Mezőgazdasági Technikumba. Ő is kitűnő tanuló lett.

A Technikum elvégzése után a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre vet-
tek fel Öntözéses Növénytermesztési Szakra. A Keleti Károly utcai kollégi-
umban laktunk. Az első félévet Budapesten, a Villányi úton végeztem el, a 
félévet jeles eredménnyel zártam. 

Időközben szüleink beköltöztek Debrecenbe, ezért félév után, átjelent-
keztem  a  Debreceni  Mezőgazdasági  Akadémiára.  Már  a  középiskolában 
megszerettem az atlétikát, és a szarvasi körzetben 400 métertől 6000 méterig 

A Müller testvérek: Amálka, Feri, Tibor, Miklós



nem volt futásban ellenfelem. (A megyei ifjúsági bajnokságban 3000 m-en 2. 
helyezést értem el.). Az atlétikát egyetemista koromban is folytattam, de in-
kább a távolugrás állt hozzám közelebb. 6,48 m volt a legjobb eredményem, 
de a hármasugrásban is eredményes voltam.

A jó  tanulmányi  eredményem  és  a  sportban  nyújtott  teljesítményem 
alapján kétszer nyertem el Debrecenben a „Szellemi- Testi Kultúráért” ván-
dordíjat, melyet utánam Feri öcsém szintén két alkalommal, majd évekkel 
később a bátyám fia, Csaba, egy alkalommal nyert el. A testmozgás, a sport 
életem végéig elkísér, a mai napig is rendszeresen edzek.

A Debreceni Akadémián is megtörtént az, ami Szarvason. Feri öcsém az 
egyetemi tanulmányait  a  Kertészeti  Egyetemen kezdte,  de  úgy gondolta, 
hogy jobb velem együtt tanulni, ezért közbenjárásomra 1957. november 11-én 
(négy évvel a Szarvasi átigazolása után) átjött Debrecenbe a Mezőgazdasági 
Akadémiára tanulni. 

Debrecenből a nagyvilágba

Az Akadémián 1959-ben kitüntetéses oklevéllel lettem agrármérnök, és még 
ebben az évben megnősültem. Első munkahelyem a Debreceni Mezőgazda-
sági Akadémia Kultúrtechnikai Tanszéke és az Akadémia Tangazdaságának 
Hortobágyi  Üzemegysége  volt,  ahol  tudományos  segédmunkatársként  és 
gyakornokként, majd üzemegység-vezetőként dolgoztam. Mivel a fő érdek-
lődési területem az öntözés volt, átmentem a Hortobágyi Állami Gazdaság-
ba, ahol öntöző specialistaként tevékenykedtem.

1963-ban, a tsz-fejlesztések idején, a Sarkadi Kossuth Tsz-be kerültem 
főagronómusnak. Sarkadra már a család három tagúvá bővülve költözött, 
mivel 1961-ben megszületett Tibor nevű gyermekem. Ő felsőfokú tanulmá-
nyait befejezve – néhány munkahelyváltást követően – a banki szakmában 
találta meg a hivatását, és három fiú unokával bővítette a családunkat.

A Sarkadi Tsz-ben négy évet dolgoztam, és szakmai irányításommal év-
ről-évre jobb eredményeket értünk el. Az öntözés szakmai ismereteinek bő-
vítése  érdekében  időközben  öntözéses  szakmérnöki  diplomát  szereztem 
Gödöllőn.

1967-ben felkerestek a barátaim, hogy az öntözés területén folytathatnám 
a munkámat, így kerültem Szolnokra, a MÉM Tiszavidék Mezőgazdaság-
fejlesztési Irodájához.

1967-ben megszületett Tamás nevű gyermekem, aki a bátyjához hason-
lóan – a felsőfokú tanulmányait befejezve, néhány munkahelyváltást köve-
tően – szintén a banki szakmában helyezkedett el. Tamás fiamék egy lány és 
egy fiú unokával ajándékozták meg családunkat.

A MÉM TMI-ben bekapcsolódtam a FAO magyarországi öntözésfejlesz-
tési programjába, és koordináltam a FAO modellgazdaságok fejlesztését.  



Az itt  végzett munkám elismeréseként 1971-ben – egyéves ösztöndíjjal – 
Ausztráliába kerültem. Az Armidal-i  Egyetemen lineáris programozást  és 
agrárökonómiát  tanultam,  közben  megtanultam  angolul,  melynek  ma  is 
hasznát veszem a külföldi látogatóink kalauzolása alkalmával. 1970-ben 
– Ausztráliába történő kiutazásom előtt – Gödöllőn megszereztem az egye-
temi doktori címet. Egyéves külföldi tanulmányaim után, 1972-ben folytat-
tam munkáimat a Tiszavidék öntözésfejlesztése területén.

A 70-es évek elején megromlott a házasságunk, ezért 1973-ban elváltam, 
és még ebben az évben feleségül vettem Sebestyén Zsuzsannát, akivel azóta 
is kiegyensúlyozott házasságban élünk. 1975-ben megszületett közös gyer-
mekünk Péter. Péter fiunk a családjával Szarvason telepedett le, és három 
fiú unokával ajándékoztak meg bennünket.

1976-ban  az  Irodánkat  beolvasztották  az  AGROBER Vállalatba,  ahol 
önálló  Főosztályként  a  Minisztérium  részére  készítettünk  anyagokat,  és 
részt vettünk az ország öntözésfejlesztésének tervezésében. Angol nyelvtu-
dásomnak, valamint szakmai tapasztalatomnak köszönhetően, számos tanul-
mányúton vettem részt Európában és a világ több országában, így tölthettem 
egy hónapot az USA-ban is.

Találkozás Farah császárnővel és kíséretével

1977-ben az AGROBER iráni  projektjében én lettem a programigazgató, 
ahol a császári gárda gorgáni 6000 ha-os öntöző gazdaságát alakítottuk ki az 
AGROBER tervei alapján. Gorgáni tartózkodásunk alatt találkoztunk Farah 
császárnővel, s átéltük (a családommal együtt) az iszlám forradalom és az 



iráni-iraki háború borzalmait (fegyverropogás, bombarobbanás stb.). Az isz-
lám  forradalom  kitörése  előtti  napon  a  császári  gárda  főparancsnokával 
egyeztettem a projekt további fejlesztéséről, akit másnap a Khomeini-gár-
disták kivégeztek.

A magyarokat szerették az irániak, ezért tovább folytathattuk munkán-
kat, és ismereteim szerint a 6000 ha-os öntözőgazdaság a mai napig eredmé-
nyesen  működik. Iráni  tartózkodásunk  során  befejeztem  kandidátusi 
disszertációmat „Az öntözés közvetlen és közvetett hatása” témában, melyet 
1978-ban megvédtem. Munkámat elismerték, ekkor kaptam meg a „Mező-
gazdaság Kiváló Dolgozója” kitüntetést.

Az 1977 novemberétől kezdődő iráni kiküldetésem 1982-ben befejező-
dött, ekkor tértünk haza Magyarországra, s az AGROBER Szolnoki Irodájá-
ban lettem a Meliorációs Osztály vezetője.

A nyolcvanas évek elején szakembereket „toboroztak” az algériai mező-
gazdaság fejlesztéséhez, amelyre én is beadtam a pályázatomat, közben be-
iratkoztam francia  nyelvtanfolyamra.  Ennek  eredményeként  a  középfokú 
francia nyelvvizsgát letettem. 1983-ban családommal együtt kiutaztunk 
Algériába a Mostaganem nevű városba, amely a Földközi tenger partján, 
Orán és a főváros, Algír között helyezkedik el. Algériában öntözési szakér-
tőként dolgoztam három évet, a Mostaganem megye Mezőgazdasági és 
Halászati Igazgatóságán. Itt tartózkodásunk alatt, Péter fiunk – a tizennégy 
magyar család gyermekével együtt – francia iskolában tanult, ahol jól elsa-
játította a francia nyelvet. (A fiunk, a hazatérésünk után is folytatta a nyelv-
tanulást, részben ennek köszönhetően, a Főiskolai  tanulmányai során egy 
félévet Franciaországban tanulhatott.)

1986-ban tértünk haza Magyarországra, itthon az AGROBER-nél foly-
tattam munkámat. Ezt követően átkerültem a Vízépítőipari Tröszt budapesti 
Irodájába főosztályvezető-helyettes beosztásba. Itt részt vettem egy portugá-
liai halas projektben, majd egy 50.000 ha-os öntözésfejlesztési program elő-
készítésében is. (Időközben megszereztem portugál nyelvből a középfokú 
nyelvvizsgát.) A Trösztnél lehetőségem adódott, hogy a fenti témákban ki-
utazzam Portugáliába, illetve Brazíliába.

 A szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézettel (HAKI-val) a 70-es években 
kerültem szoros munkakapcsolatba,  amikor elkészítettem a különböző tó-
gazdasági haltermelési technológiák – ketreces, átfolyóvizes, kistavas stb. – 
ökonómiai elemzését. A portugáliai halas projektet a HAKI tervezte, és az 
Intézettel közösen helyeztük üzembe.

A MAGNOR Kft.-nek egyik tulajdonosa és technológiai tervezője is a 
HAKI volt,  így igazgatóhelyettesként rendszeresen konzultáltam a HAKI 
szakvezetésével. A kutatási együttműködés a Szarvas-Fish Kft.-ben is foly-
tatódott, mely a mai napig szoros kapcsolatra épül.



A Szarvas-Fish Kft. – az afrikai harcsa diadalútja

1989-ben megszűnt a munkaviszonyom a 
Trösztnél (1990-ben a Trösztöt is átszer-
vezték). Feri öcsém javaslatára 1990-ben 
Szarvasra kerültem a MAGNOR Kft.-hez 
igazgatóhelyettesi beosztásba. 1993-ban négy társammal együtt megalapítottuk 
a Szarvas-Fish Kft.-t.

A gazdaságos haltermelés érdekében, előzetesen készítettem egy ökonó-
miai elemzést, mely kimutatta, hogy a tokfélék, az európai szürkeharcsa és 
afrikai harcsa közül az utóbbi termelése a legmegfelelőbb. Számításaim 
szerint 80 tonna termelésnél volt a fedezeti pont, s mi az első évben már 97 
tonna afrikai harcsát értékesítettünk, 80 %-át külföldre, 20 %-át belföldre. 
Stratégiánk fő célja volt, hogy a bizonytalan exportpiacot átváltsuk belföldire. 

Az 1990-es évek közepén – a fele-
ségemmel  együtt  –  Budapesten  rend-
szeresen,  valamint  a  vidéki  nagy-
városokban  több  alkalommal  tartott 
„harcsa-  kóstoltatásokon”  megszeret-
tettük a hazai fogyasztókkal az afrikai 
harcsát. (A kezdeti „marketing” így in-
dult.)

Péter fiunk az érettségit követően, a 
mezőgazdaság  irányába  orientálódott, 
és felvételt nyert a szarvasi Melioráci-
ós Főiskolára. A főiskolai tanulmányai 
alatt szabadidejében a szarvasi telepen 
dolgozott,  halat  válogatott,  és  egyéb 
munkákat végzett, már ekkor „megfer-
tőződött”  a  haltenyésztés  szeretetével. 
Főiskolai  tanulmányait  befejezve  a 

Szarvas-Fish Kft.-ben helyezkedett el.  Később Péter a Debreceni Agrár-
tudományi Egyetemen szerzett okleveles agrármérnöki diplomát, majd meg-
szerezte – kiváló eredménnyel – a halászati szakmérnöki diplomát is.

1999-ben a Környezetvédelmi Minisztériumból felkértek a Hortobágyi 
Halgazdaság irányítására, így ott lettem vezérigazgató. A Szarvas-Fish Kft.-
nél az ügyvezető igazgatói munkakörömet átadtam három tehetséges fiatal-
embernek,  így  lett  ügyvezető  igazgató  Müller  Péter  és  Radics  Ferenc, 
2003-ban csatlakozott hozzájuk Fodor Barnabás is.

Az 1990-es évek közepétől – címzetes főiskolai tanárként – gyakorlati 
ismeretekre oktattam a Szarvasi Főiskola diákjait (átmenetileg a Vállalat-

Gödöllő: Halasdíj



gazdálkodási Tanszék vezetője voltam). Munkám elismeréséül a Debreceni 
Agrártudományi Egyetem „Emlékplakett”-jét kaptam meg.

2000-ben – a tiszai ciánszennyeződés során – miniszteri biztosként részt 
vettem a Tisza folyó rehabilitációjában. Irányításommal került felmérésre a 
kár, és a külföldi bizottság zárójelentésébe az én anyagom is bekerült. Mun-
kámat Pepó Pál miniszter a „Környezetért” oklevéllel ismerte el.

A 2000. év őszén csípőprotézis műtéten estem át, a Hortobágyi Halgaz-
daságban munkámat nem tudtam folytatni, ezért közös megegyezéssel meg-
szüntettük  munkaviszonyomat  a  Környezetvédelmi  Minisztériummal. 
Felépülésem után a társaimmal megalapítottuk az Intenzív Halas Kft.-t, és 
megvásároltuk a Lukai angolnás telepet.  Az afrikai harcsa iránti  egyre 
növekvő belföldi igény szükségessé tette a termelés bővítését, így a szarvasi 
halfeldolgozó mellett egy új halfeldolgozót építettünk Tiszacsegén. Az In-
tenzív Halas Kft. 2003-ban beolvadt a Szarvas-Fish Kft.-be.

A 80. születésnap: Feleségemmel és három fiammal; Péterrel  
(balról), Tiborral és Tamással

Büszkeségem, Péter fiam – a megfelelő szakmai tapasztalat megszerzését 
követően – nagy üzleti érzékével és tárgyalóképességével főnökömmé lépett 
elő („a tanítvány túlszárnyalta  mesterét”),  és  Radics  Ferenccel,  valamint 
Fodor Barnabással együtt Európa legnagyobb afrikai harcsatermelő vállala-
tává fejlesztették a Szarvas-Fish Kft.-t. 



Hobbim  a  halfőzés,  koráb-
ban  az  országos  versenyeken 
első  és  harmadik  helyezett  is 
voltam az afrikai harcsából ké-
szített halételeimmel. Ma is fő-
zök  különböző  afrikai  harcsa-
különlegességeket a magyar ka-
jak-kenu  válogatott  valamint  a 
Szív-barát  Egyesület  tagjainak 
Szolnokon.

A másik  hobbim  a  családi 
összetartozás. Rendszeresen ta-

lálkozom a három fiammal és családjukkal annak ellenére, hogy az ország 
különböző településein  laknak.  A 80.  születésnapomat  87-en  ünnepeltük, 
ebből 20 fő volt a barát; a testvérek a gyermekeikkel és unokáikkal, továbbá 
a közeli hozzátartozóikkal együtt közel 70-en jöttek el.

A Szarvas-Fish Kft.-ben ma már csak háttérmunkát végzek. Rendszeres 
testedzésen veszek részt és egészségesen táplálkozom. Ezzel az életmóddal 
kívánnám kompenzálni a 2003-ban átélt szívműtétemet, az átvészelt tüdő-
embóliát és a három csípőprotézis műtétet.

A három ügyvezető, valamint a többi kolléga sikeres munkájának kö-
szönhetően, együtt örülhetünk a Szarvas-Fish Kft. eredményeinek.

Feleségemmel és unokáimmal

A szerkesztő utószava

A Két Müller a HAKI-ból című írás második részét, amely dr. Müller Ferenc  
életútját tartalmazza, a Szarvasi Krónika 32. számában közöljük.

Gödöllő: halfőzőverseny I. díj



Itámár Jáoz-Keszt

Hallgatások

Unokatestvéremnek, Erzsébetnek 
emléke legyen áldott

A karjáról már eltűntek a számok,
melyek akár a matróz-tetoválás,
– harmincöt éven át ítélte némaságra
az A betűvel kezdődő számsor történetét,
csak így tudta az ittlétet s a jelent elviselni,
család s gyerekek körében a tenger hűvösén,
és ha láthattuk olykor,
csak mert a ruha ujja felcsúszott véletlenül – 
s e megtagadott öt szám mégis megtiltja nekem most,
hogy a kétszerkettő nyugalmához visszatérjek. 

Székely Magda fordítása

Itámár Jáoz-Keszt  Keszt Péterként született Szarvason 1934-ben. Édesapja 
a község ismert orvosa volt. A család túlélte a bergen-belseni haláltábort. 
Hogy mit élhettek át, azt elolvashatják dr. Verő Tamás rabbi Emlékbeszédé-
ben (118. o.). 1952-ben családjával kivándorolt Izraelbe, és új hazájában az 
egyik legelismertebb héber nyelvű költő lett.  Ő volt  az első,  aki  a  holo-
kauszt-témát beemelte az izraeli irodalomba. Felvett nevében a Jáoz (jáoz: 
szarvas) szó emlékeztet származására, szülővárosára. (Aki többet akar tudni 
életéről és munkásságáról, a Szarvasi Krónika 1990/4. számának 71–74. ol-
dalán olvashatja a vele készült interjút.) 

Magyarul 1989-ben jelent meg verseskötete. Ugyanez év október 13-án 
a szarvasi Városi Könyvtárban mutatta be verseskötetét az olvasóknak. Ké-
sőbb kétnyelvű verseskötettel is jelentkezett, majd a Dávid tornya című hé-
ber antológiát szerkesztette. Több, klasszikus és modern magyar irodalmi 
fordítás-antológia köthető a nevéhez. A Radnóti-centenárium alkalmából a 
költő válogatott verseit közölte héberül.

A magyar  irodalom idegen nyelvre  fordításáért  1985-ben megkapta a 
magyar PEN CLUB elismerő kitüntetését. A 2012-es Janus Pannonius-díjat 
az Izraelben élő Itámár Jáoz-Kesztnek ítélték.
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Szemelvények a szarvasi 
oktatás történetéből



Dr. Lesfalvi Tibor

Szemelvények a szarvasi polgári intézmények  
együttműködéséről 1722–1918 között

A Szarvasi Krónika 27. számában megkezdtük dr. Lesfalvi Tibor tanulmá
nyának közlését – folytatásokban. Az első, bevezető rész után a szerző a 2.  
részben  a  szarvasi  evangélikus  egyházközség  lelkészeit  mutatta  be  (28.  
szám), a 3. részben az egyházközségek (29. szám), a negyedikben (30. szám)  
a népoktatás szerepéről értekezett. 

5. rész

Kísérletek a gyakorlati és a felsőfokú oktatási intézmények  
alapítására

Tessedik Sámuel gyakorlati gazdasági iskolája

A Tessedikkúria, az első Tessedik által létrehozott épület, amelyben család
jával élt. Kertjében folytatta mezőgazdasági kísérleteit. Szarvas északi 

határán áll, teljes felújításra vár.

A szarvasi iskolarendszer speciális eleme volt a Tessedik által 1780-ban lét-
rehozott  gyakorlati  gazdasági  iskola.  Az  ismeretek  bővítése  érdekében 
könyvtárat alapított. A gyakorlati oktatáshoz az iskolában használt eszközö-



ket saját maga vásárolta meg. Az oktatást is maga végezte, hiszen oktatói 
karra nem volt pénze. Már az első iskolai év végén megyei előkelőségek 
előtt adtak a tanulók számot a megszerzett ismeretekről a jelenlévők meg-
elégedettségére. Az iskola elismertsége növekedni kezdett. Az uralkodó, 
II. József 1782-ben a vármegye alispánja útján az iskolával létrehozott ered-
mény elismeréséül „arany gyűrűn és vörös szalagon függő, 25 arany értékű 
érmet” adományozott az alapítónak1 és kitüntetést feleségének. Az iskola hí-
rét a bécsi lapok is méltatták. A jelentkezők száma meghaladta a 900 főt. Az 
iskola épülete kicsi volt ekkora tanulói létszám befogadására, ezért templo-
mának elkészülte után iskolájának új épületet emeltetett2.

A  tantárgyak 
között  megtalál-
hatjuk  a  földraj-
zot,  a  természet-
rajzot,  az  antro-
pológiát, a gazdá-
szattant, a kémiát, 
az  építészetet,  a 
kereskedelmi  is-
mereteket,  a  ne-
veléstant.  Akik 
ezekből  a  tár-
gyakból  is  sike-

resen  levizsgáztak,  tanítókká  váltak.  Az  elméleti  és  a  gyakorlati  órák 
egymást  váltották.  Tessedik  tanítási  módszerét  1788-ban  az  országos 
dikasztérium is megvizsgálta, a helytartótanács Bécsbe is megküldte, ahol 
az alkalmazását elfogadták, támogatták. Ennek tényéről leiratot is kiadtak. 
II.  József személyesen  is  meg  kívánta  látogatni  az  iskolát.  A látogatás 
részleteit,  menetét  már  megszervezték,  amikor  a  császár  hirtelen 
megbetegedése  majd  halála  megváltoztatta  a  terveket.  Az  iskola  tanítási 
gyakorlatát  egyetemi  tanárok  a  helyszínen  is  megtekintették,  Drezdából, 
Bécsből  és  Pestről  is  érkeztek.  II.  Lipót  császár  audiencián  fogadta 
Tessediket, és buzdította pedagógiai tevékenységének folytatására3. 

A sikerek ellenére a helyi erők összefogtak ellene, és az iskola 1796-ban 
bezárt. Akkor, amikor a jelentkezők létszáma oly magas volt, hogy már az 
új épület sem volt elég tágas. Az iskola bezárása nemzetközi visszhangot 
váltott ki. Németország és Ausztria szerte is az újságok foglalkoztak ezzel a 
skandalummal. A császári udvar ennek hatására 1798. július 18-án leiratban 

1 Dr. Maday Pál: Szarvas története, 122. p.
2 Dr. Tóth Lajos: Tessedik Sámuel pedagógiai reformtevékenysége, 137. p.
3 Dr. Maday Pál. Szarvas története, 123. p.

Tessedik temploma és iskolaépülete a 20. század elején



rendelte el az iskola újbóli megnyitását, és a Tessedik-féle oktatási módszer 
bevezetését  az  egyetemeken  és  az  akadémiákon.  Rendelkezése:  minden 
tankerület  küldjön  egy  személyt  Szarvasra,  hogy  a  módszert  élőben  is 
megismerhessék és országosan bevezessék. 

1798.  augusztus 10-én  I.  Ferenc császártól 
dicsérő  oklevelet  és  25  aranyat  érő  érmet 
kapott.  Ezen  felbuzdulva,  saját  vagyonából  is 
áldozva, az ország legjobb tanárait nyerte meg, 
vállaljanak  hivatalt  az  iskolában4.  Így  került 
Szarvasra  többek  között  Skolka  András,  
Bredeczky  Sámuel,  Jozephy  Pál. Azonban  a 
támogatások hamarosan elapadtak, így az iskola 
1806  októberében  bezárta  kapuit,  annak 
ellenére,  hogy  1805-ben  még  József  nádor is 
személyesen  járt  az  iskolában,  és  kifejezte 
elismerését.

Tervek és kísérletek Tessedik nyomán

A Tessedik-féle gazdasági iskola megszűnése után nem sokkal Magda Pál, a 
gimnázium országosan ismert tanára 1837-ben az esperesség felszólítására 
javaslatot terjesztett be a gimnázium kertjében létrehozandó, a diákok által 
művelt  mintagazdaságra,  azonban  a  terv  nem  valósult  meg.  Egy 
emberöltővel  később,  1861-ben  a  település  Jancsovics  István lelkész 
kezdeményezésére  a  földművelők  ismereteinek  szélesítése  érdekében 
mintagazdaságot szándékozott létesíteni. Módosult formában valósult meg 
az  elképzelés,  amikor 1864-ben  Horváth  Károly tanító  irányítása  mellett 
egy  gyakorlóiskola  létesült,  melynek  keretében  az  iskolás  tanulókat  a 
kertészkedés,  gyümölcsfa-nemesítés  rejtelmeire  oktatta.  Az  oktatásban  a 
tanítóképző osztályok növendékei is részt vettek. A kezdeményezés Horváth 
1873-ban bekövetkezett halálával elhalt.

A  Tessedik  által  létesített  gazdasági  iskolát  a  település  képviselő- 
testülete többször megkísérelte feléleszteni. Ifj. Haviar Dániel az 1880-as és 
1890-es  években  kezdeményezte  egy  új  földműves  iskola  létrehozását. 
Ennek eredménye, hogy 1895-ben a település – a földművelésügyi miniszter 
egyetértésével  –  200  katasztrális  hold  szántót  ajánlott  fel  az  iskola 
létrehozására  és  fenntartására.  A politikai  szándék  azonban  az  iskolát  a 
községi  ismétlőiskolák  rendszerével  kívánta  összekapcsolni,  amit  a 
település  nem  támogatott,  így  a  kezdeményezés  egy  új  gazdasági 
képzőintézmény létrehozására nem valósult meg. 

4 Tessedik Sámuel Önétetírásának II. kiadása, szerkesztette Dr, Nádor Jenő, 47. p.



A gyümölcsfa-nemesítés területén meghatározó tevékenységet láttak el a 
település  lelkészei  és  tanítói,  többek  között  Jancsovics  István,  a  tanítók 
közül  a  helyi  születésű;  Kristoffy  György,  id.  Sziráczky  János,  Sziráczky  
Gyula gimnáziumi  tanár.  A gyümölcsfa-nemesítést  a  település  földesurai 
közül messzemenően támogatta  gróf Bolza József és gróf Bolza Pál. Ezt a 
tevékenységet ösztönözte az 1884-es és 1907-es, a településen megtartott 
gazdasági kiállítás.

A gimnázium létrejötte

A népoktatás mellett ki kell emelnünk a Mezőberényben 1802-ben létrejött 
evangélikus főgimnáziumot,  mely 1834-ben  Szarvasra települt.  (Azóta is 
működik,  jelenleg  Vajda  Péter  Evangélikus  Gimnázium  néven)5.  Itt  kell 
megemlítenem, hogy e gimnázium létrejöttét is Tessediknek köszönhetjük – 
közvetve. Tessedik szarvasi lelkésztársa,  Boczkó Dániel irigyelte Tessedik 
sikereit, és szeretett volna hasonló elismertséget magának, ezért meggyőzte 
a békési esperest, hogy egy klasszikus irányultságú latin iskolát alapítsanak 
Békés  vármegyében a  Tessedik-féle  káros  szemlélettel  szemben.  Így  jött 
létre Mezőberényben 1802. november 1-jén6 az evangélikus főgimnázium.

A  gimnázium  alapítását  Klanyiczay  János békési  esperes  azzal 
indokolta,  hogy  „az  ifjak  a  tót,  német  és  magyar  lakossággal  bíró 
helységben annál könnyebben sajátíthassák el az említett három nyelvet”. A 
gimnázium első igazgatója a Tessedik-féle gazdasági iskola tanára Skolka 
András lett7. Az első évben az igazgató invitálására több, a mai Szlovákia 
területén  lévő  településről,  többek  között  Bratislava  (Pozsony),  Modra 
(Modor), Kežmarok (Késmárk), Rožnava (Rozsnyó) is érkező 63 tanulóval 
kezdődött  meg az  oktatás.  A szlovák  nyelv  oktatásában  Kutzián  György 
mezőberényi szlovák lelkész és  Berey István lelkész vett részt.  1815-ben 
Prešovból  (Eperjes)  meghívott  Benka  Ádám lett  az  igazgató,  akinek 
vezetése  alatt  a  tanulói  létszám  a  kezdeti  visszaesés  után  200  főre 
emelkedett8,  annak  következményeként,  hogy az  addig  tantárgyként  nem 
oktatott magyar irodalmat felvették a tárgyak közé. Az ő igazgatósága alatt 
a szlovák nyelv oktatásában a szlovákul irodalmi tevékenységet is  végző 
Boszy Mihály látta  el  (pl.:  Shakespeare több művét szlovákra fordította). 
Érdekes  adalék  mutatja  ekkor  az  iskola  nyelvi  sajátosságait,  hogy  báró 
Podmanyiczky  János felügyelő  évente  50  körmöczi  aranyat  ajánlott  fel 
annak a tanárnak, aki a legnagyobb sikerrel oktatja a magyar nyelvet9. 

A Szarvasra történt áttelepülés oka, hogy fenntartását Mezőberény nem 

5 A gimnázium kapcsán is visszautalnék a 3. szemelvényben foglaltakra.
6 Benka Gyula: A szarvasi főgimnázium története, 8-10. p.
7 Benka Gyula: A szarvasi főgimnázium története, 11. p.
8 Benka Gyula: A szarvasi főgimnázium története 21-22.p.
9 Benka Gyula: A szarvasi főgimnázium története, 27.p.



tudta  vállalni.  Szarvason  gróf  Bolza  József,  gróf  Bolza  Antónia  és  gróf  
Schröffl  Mansperg Jozefa  együttesen az iskola javára adományoztak 305 
hold szántóföldet,  két  szárazmalmot  és  nyolc házhelyet  iskolaépületnek10 
azzal a kikötéssel, hogy a tanítás nyelve a magyar legyen. 

A gimnázium  életében  meghatározó  szerepet  töltött  be  az  1843-ban 
igazgatóul választott Vajda Péter, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, a Kisfaludy Társaság tagja. A gimnázium felvirágzott, ebben Vajdát 
olyan  tanárok  támogattak,  mint  Ballagi  Mór és  Greguss  Ágost11.  A 
szabadságharc  leverése  után  az  iskola  a  megszűnés  küszöbére  jutott  (az 
önkényuralmi időben az iskola csak úgy kaphatott működési engedélyt, ha 
teljesíti  az örökös tartományokban előírt  oktatási  feltételeket),  azonban a 
szarvasi  lelkész,  Placskó  István esperes  által  elindított  adakozási 
mozgalom12 biztosította a fennmaradáshoz szükséges anyagi hátteret, sőt az 
1860-as  évek  közepétől  a  gimnáziumban  10.000  kötetes  könyvtár  is 
működött már.

Báró Prónay Gábor 1860-as kezdeményezésének hatására a protestáns 
középiskolák  vezetőinek  szaktanácskozásán  döntés  született  egy  új, 
kötelezően  alkalmazandó  tanterv  kidolgozásáról,  mely  1895-ig  volt 
hatályban.  A  Szarvason  tartott  1861-es  egyházmegyei  gyűlésen  döntés 
született  arról,  hogy  a  vallásórákat  a  szarvasi  gimnázium  első  két 
évfolyamában német nyelv helyett szlovákul, illetve cseh biblikus nyelven 
oktassák.  Sőt  az  1862/63-as  tanévtől  az  alsóbb  osztályokban  minden 
evangélikus tanuló „kire nézve a szülők akaratja kivételt nem tett”, heti két 
órában, s mindazon felgimnazisták, kik egyházi pályára készültek, szintén 
heti két órában tanulták a szlovák nyelvet. A nyelv oktatói között volt az 
iskola „polihisztor„ tanára, Lányi Gusztáv és a szintén korszakalkotó Koren 
István. 1863-ig a szarvasi gimnázium tanulói közül 40 tanuló vált tanítóvá13.
Ebben az időszakban,  1860-ban a főgimnázium mellett  a  korábbi hagyo-
mányokat  felélesztve  Chovan  Sámuel,  Zvarinyi  Lajos tanítók  kezde-
ményezését felhasználva zeneintézet alakult14. A korszak lelkésze,  Placskó 
István (a  korábbi  hasonló  nevű  lelkész  fia),  a  tanítói  pályára  készülő 
gimnazista  diákoknak  az  1870-es  években  ingyen  oktatta  az  éneket,  a 
liturgiát és a szlovák nyelvet.

Az  iskola  tanítói  közül  többen  a  történelmi  Magyarország  ismert 
személyiségei a 19. században: a Zemplén megyében Trnávka településen 
(Tarnókán) született Ballagi (Bloch) Mór, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező  tagja;  Greguss  Ágost  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  rendes 
tagja; Magda Pál, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a felső-

10 Dr. Nádor Jenő: A Vajda Péter gimnázium története, 11. p.
11 Dr. Nádor Jenő. A Vajda Péter ginmázium története, 13. p.
12 Dr. Nádor Jenő: A Vajda Péter gimnázium története, 15. p.
13 Benka Gyula: A szarvasi főgimnázium története, 90. p.
14 Benka Gyula: A szarvasi főgimnázium története, 97. p.



magyarországi  Minerva c.  folyóirat  számos cikkének szerzője,  Zsilinszky  
Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja (tevékenysége, élete 
szlovák irányultságának bemutatása messze túlnő a jelen munka keretein), 
több  mű  szerzője,  többek  között  Szarvas  város  történelme  és  jelen 
viszonyainak  leírása,  –  Pest,  1872.  Itt  oktatott  1858-1887 között  Kicska 
Dániel is, akinek szlovák nyelvtana kéziratban maradt.

A  gimnáziumba  be-
iratkozott  evangélikus 
diákok  döntő  többsége 
szlovák anyanyelvű volt, 
a  diákok  jórészt  Békés, 
Csanád, Arad megyékből 
származtak,  de  érkeztek 
szép  számmal  az  északi 
megyékből  is15.  A  ma-
gyar  nemzeti  érzelmű 
nevelésnek  állami  szán-
déka  a  dualizmus  idő-
szaka  alatt  a  szarvasi 
gimnáziumban  is  érvé-
nyesült.  Erre  példa  az 

északi megyékből itt tanuló szlovák diákoknak az iskola keretében működő 
szlovák  egyesületének  „leleplezése”  1907-ben.  Megjegyzem,  hogy  a 
vizsgált  korszakban  három  középiskolában  oktattak  szlovák  nyelvet 
(szlovák tannyelvű iskola nem volt), ezek között a szarvasi gimnáziumban 
zajló szlováktanítás nem szerepelt  az állami kimutatásban,  mivel  az nem 
szervezetten,  tanmenetben  szerepelt,  csupán  önkéntes  alapon,  szakkör-
szerűen.

A tanítóképzés létrejötte Szarvason

A település  méretéből,  iskoláinak  számából,  nemzetiségi  összetételéből 
adódóan  is  a  tanítóképzés  rendezése  megoldandó  kérdés  volt.  Az  ügy 
évtizedek  óta  húzódott,  még  a  gimnázium  mezőberényi  időszakában  az 
1802-1834 között végzettek közül negyvenen álltak tanítónak. A gimnázium 
Szarvasra  költözése  után  sem  változott  a  tendencia,  csak  a  megoldás 
váratott magára. Mígnem az egyházmegye kezdeményezésére 1860-ban terv 
készült  –  Tatay  István  gimnáziumi  igazgató  vezetésével  –  arra,  hogy  a 
tanítónak  készülő  diákok  számára  a  főgimnázium  VI.  évfolyamának 

15 275 rokov v Sarvaši: Agustín Maťovčik: Dejatelia Sarvaša, 40-45.p. A tanulmány 43 híres 
szlovák  személyiséget  sorol  fel  a  Szlovák  Életrajzi  Lexikon  alapján,  akik  a  sazarvasi  
gimnáziumban tanultak, ezek kézé tartozik például;  Ondrej Áchim, Jan Čajak, Pavol Gajdáč, 
Pavol Koreň, Pavol Mudroň, Michal Mudroň, Milan Rastislav Štefánik.

A gimnázium első olyan épülete (alul), amely a  
gimnázium számára épült (1906–1960). Jelenleg  

a GFF Pedagógiai Kara.



befejezése után, a VII. évfolyamtól ennek megfelelő speciális szakképzések 
is  legyenek.  Ennek  koordinátora  a  bevezetéstől,  1862-től,  az  iskola 
meghatározó tanára az a Benka Gyula lett, akinek nagyapja a gimnázium 
korábbi igazgatója, apja szintén az iskola tanára volt16,. A két „intézmény”, a 
gimnázium és  a  tanítóképző szimbiózisa  hosszú  évtizedekig  fennmaradt, 
1907-ben vált ki és lett önálló a tanítóképző (diákjainak száma 1862–1917 
között  10–70  között  mozgott),  ágostai  hitvallású  evangélikus  Luther 
Tanítóképző17 Intézet néven, első igazgatója  Papszász Gyula lett. A tanári 
karban  olyan  emblematikus  személyeket  találunk,  mint  Raskó  Kálmán, 
Margócsy  Gyula,  Krecsmarik  Endre,  Tóth  József.  Benka  személyében  a 
szarvasi  szlovákság  jó  ismerője,  nyelvük  tudója,  gimnáziumi  tanár  majd 
igazgató  lett  a  tanítóképzés  megteremtésének  atyja.  „Ökölcsapás  és 
simogatás” című írásának megállapításai napjainkig aktuálisak.

A szerkesztő megjegyzései

–  A  tanulmány  következő,  6.  részét  a  Szarvasi  Krónika  32.  számában  
közöljük.
– A  tanítóképzés  történetét  dr.  Lipcsei  Imre  tanulmánya  a  következő  
oldalakon részletesen taglalja.

A Tessedik Sámuel Múzeum épülete
Tessedik egykori gazdasági iskolája számára építtette, 1802től a Szarvasra  

települt gimnáziumnak, 1907től 1959ig az önállósult tanítóképzőnek  
(1916tól tanítónőképző néven) adott helyet.

16 A kérdést érintettem a 3. szemelvényben is.
17 1916-tól Tanítónőképző 



Dr. Lipcsei Imre

A Szarvasi Evangélikus Tanítónőképző 
a Trianon utáni Magyarországon

1. Bevezetés

A trianoni békeszerződés következtében Magyarországot újkori történelmé
nek talán legfájóbb traumája érte.  A határok újrarajzolásával  területének 
kétharmad részét csatolták el, így dinamikusan fejlődő európai középhata
lomból, gazdaságilag elszegényedett országgá vált. Elvesztette az alapvető 
nyersanyag és energiaforrásai nagy részét, két egyeteme és számos patinás 
iskolája a "másik” oldalon maradt.  A tanítóképzés is jelentős veszteséget 
szenvedett. A megmaradt 19 tanító és 23 tanítónőképző azt jelenti, hogy 
ezen intézménytípus több mint  fele  az elcsatolt  területeken működött  to
vább. A legérzékenyebben a görögkatolikus és görögkeleti egyházakat érin
tette a változás, hiszen az összes képzőintézetüket elvesztették, magyar terü
leten egyet sem tudtak megtartani. Az evangélikus egyház hét iskolájából 
két tanító és egy tanítónőképző maradt meg, az egyetlen lányokat képző 
evangélikus intézmény székhelye Szarvason volt.

2. A tanítóképzés története

Az 1868as törvény életre hívta a tanítóképzőket, melyek képzési idejét há
rom évben szabta meg. „A tanító(nő)képzőknek kettős feladatot kellett meg
oldaniuk, egyrészt biztosítaniuk kellett a növendékek általános műveltségét, 
másrészt fel kellett készíteni a növendékeket a tanítói pályára.”1 A képzés 
során jelentőséget kapott a módszertani felkészítés, melyet a képző mellett 
működtetett gyakorlóiskolában folytatott gyakorló tanítás segített.

A beiratkozó növendékek felkészültségének különbözősége, a taní
tandó anyag folyamatos növekedése a képzési idő emelését indukálta. Az 
1880as évek elején négy évfolyamossá alakult a képzés. A XX. század első 
két  évtizedében  a  tanulók  túlterhelése  fokozódott,  melyre  válaszként  a 
VKM. 1920. évi 86.377. VIII/b. számú rendelete az 1920–21es tanévtől hat 
évfolyamra emelte a tanítóképzést. Ez a határozat sem volt hosszú életű, hi
szen az 1923ban megjelent 81.986. VI. számú VKM rendelet öt évfolyam
ban határozta meg a tanító és tanítónőképzők képzési idejét.

3.1. A Szarvasi Evangélikus Tanítónőképző története

A békési  evangélikus esperesség,  mint  a  Szarvason a Tessediképületben 
működő evangélikus gimnázium patrónusa 1861. június 12én Nagylakon 
tartott közgyűlésén arról határozott, hogy tanítóképző intézetet létesít. A do
kumentumban deklarálták, hogy  a tanítóképző  “a szarvasi  főgimnázium 
felső osztályaival állván kapcsolatban, ennek olyan mellékintézetét képezi,  
1  Tóth Gábor. A művelődéspolitika és a tantervelméleti felfogások hatása a  tanítóképző 

intézeti tantervre. In: A  tantervelmélet forrásai. 21. sz.



mely mint életteljes törzsbe oltott ág annak erejét ne apassza, de a gimnázi
um általános művelő hatása mellett éppen az alföldi protestánsok  egyházi  
és a hazafias szellemű közművelődést szolgálja belőle kiváló művelt és meg
bízható tanítói által.”2

A tanítói tagozatra a gimnázium 6–7–8. osztályának tanulói jelentkez
hettek. Ők a legtöbb tananyagot együtt tanulták a gimnazistákkal, azonban 
volt néhány olyan tantárgy, melyekkel tőlük külön foglalkoztak. A képző 
egészen 1908ig működött együtt a gimnáziummal. Ekkor a gimnázium az 
új, fő utcai épületébe költözött, a preparandia pedig különvált. A régi épület
ben helyezték el, külön igazgatás alá került, külön tanári karral rendelkezett, 
ennek ellenére továbbra is a gimnázium erős támogatása mellett működött.

1916ban az evangélikus egyházkerületi közgyűlés válaszolva a kor igé
nyének – miszerint egyre több nő választotta a tanítónői pályát – tanítónő
képzővé alakította át az intézetet. Ezt a döntést statisztikai adatokkal is alá
támasztották. 1914re a század eleji 53 tanítóképzőből öt férfiképző meg
szűnt,  ugyanakkor a nőképzők száma 6ról  34re emelkedett.  Ráadásul a 
szarvasi képzőt fenntartató evangélikus egyházkerületnek egyetlen nőkép
zője sem volt. „A 8 állami tanítóképzőbe több mint 100 evangélikus vallású  
leány járt. Az országban pedig mintegy 400 szervezett evangélikus tanítónői  
állás volt. Ennek következtében tehát a társadalmi igény és az egyház érde
ke is azt kívánta, hogy nőképzővé szerveződjön át a szarvasi.”3

1. számú táblázat

Tanítók és tanítónők száma és aránya

év tanító tanítónő tanítónő
%ban

189091 21.695 3.438 13,68
190001 22.889 6.174 21,24
191011 23.098 9.511 29,17
192021 9.725 7.705 44.20

 Forrás: Pető László: Tanítók és a társadalom. 65. p.

A fent leírtakat a táblázat adatai is alátámasztják. A XIX–XX. század fordu
lóján és azt megelőzően még lényegesen a férfi tanítóké volt a domináns 
szerep. A tízes évek elején a nők aránya már közelít az egyharmadhoz. Az 
192021es tanév drasztikus létszámcsökkenése a trianoni területelcsatolá
sok miatt következett be, de ekkor már a tanítónők száma túllépi a 40%ot.

3.2. A tanulólétszám

A tanítónőképző intézet első osztályába olyan ép testű és ép érzékű leányta
nulókat vettek fel, akik adott év júniusában betöltötték a 14ik életévüket, 
de nem voltak idősebbek 18 évesnél. A jelentkezőknek rendelkezniük kellett 

2  Tóth Lajos 1964. Benka Gyula munkássága és a szarvasi nevelőképzés száz éves 
története 370. p.

3  Tóth Lajos 1964. Benka Gyula munkássága és a szarvasi nevelőképzés száz éves 
története 368.p.



bizonyítvánnyal, mely igazolta, hogy elvégezték a felső leányiskolát, illetve 
polgári iskola vagy leánygimnázium IV. osztályát. A további évfolyamokba 
azon leánytanulók jelentkezhettek, akik rendelkeztek a megfelelő előkép
zettséggel.

2. számú táblázat

A Szarvasi Evangélikus Leánylíceum és Tanítónőképző létszámadatai

Év I. II. III. IV. V. Össze
sené v f o l y a m

192021 18 29 19 26  92
192122 6 14 20 19  59
192223 6 4 12 22  44
192324 10 5 4 11  30
192425 16 8 4 4 9 41
192526 25 15 8 5 4 57
192627 45 24 13 7 7 96
192728 44 41 24 16 8 133
192829 38 37 39 19 14 147
192930 43 34 35 37 24 173
193031 36 42 32 29 42 181
193132 31 31 43 29 38 172
193233 33 26 25 39 39 162
193334 30 24 25 26 38 143
193435 34 31 22 22 23 132
193637 25 30 26 22 21 124
193738 23 15 28 28 23 117

Líceum Tanítónőképző
93839 20 15 27 30 112
193940 17 17 27 13 27 94

 Forrás: Szarvasi Ev. Leánylíceum és Tanítóképző évkönyvei

A trianoni sokk utáni társadalmi útkeresés és a tanítónőképző tervbe vett 
hat évfolyamossá fejlesztése negatívan hatott a jelentkezők számára. A ’20
as évek legelején az első évfolyamok jelentkező híján alig indultak be, de az 
1923ban megjelent 81.986. VI. számú VKM rendelet – mely öt évfolyam
ban határozta meg a tanító és tanítónőképzők képzési idejét – rendezte a 
pedagógusképzés helyzetét, valamint a kezdődő konszolidáció hatására az 
1930as évek elejéig folyamatosan növekedett a tanulólétszám. Ezt követő
en lassú csökkenés következett be, ami más képzőintézmények megjelené
sének és a szakképzés expanziójának tudható be.

A vizsgált időszak végén változást idézett elő a képző életében az 1938. 
évi 14. tc. Ez a törvény új alapokra helyezte a tanítóképzést. Elrendelte a 



négyéves lyceumi rendszer bevezetését, ennek elvégzése után a tanítójelölt 
a kétéves tanítóképző akadémiát végezhette el. A törvény deklarálta, hogy 
az akadémia feladata „a liceumban a nevelési alapismeretek tanításával ta
nítói hivatásra már előkészített tanító és tanítónőjelölteket vallásos alapon  
és a magyar nemzeti művelődés szellemében folyó népnevelésre szakszerű  
elméleti és gyakorlati tanítással kiképezze.”4

A szülőknek az új iskolatípust többek között a képző értesítőjében is be
mutatták, hiszen eleinte idegenkedtek az ismeretlen struktúrától.  Hangsú
lyozták, hogy a leánylíceum célkitűzéseiben és tantervében lényegesen eltér 
a tanítóképzőtől.  

„Míg a tanítóképző szakiskola volt, a leánylyceum gyakorlati irányú  
középiskola, amelynek tanulmányai a négy évfolyam befejezése után érettsé
gi vizsgálattal zárulnak.”5 A lyceumi érettségi bizonyítvány azokra a pá
lyákra, főiskolákra és további tanulmányokra képesítette a tanulókat, ame
lyekhez nem kellett a latin nyelv. A lyceumban a német mellett egy másik 
modern nyelv tanítását  rendelték el,  mely a szarvasi  intézetben az angol 
nyelv volt. A szülők hamar megbarátkoztak az új iskolatípussal, amely je
lentős létszámnövekedéssel járt.

Az új keretek között „a képzőben az 193839. tanévben 21 fővel meg
nyílt az első lyceumi osztály. Az 194243. tanévben már 35, illetve 33as 
létszámmal párhuzamos első osztály nyílott. A lyceumi tagozat a harmadik 
évfolyamig fejlődött. Teljes kiépülésére azonban nem került sor.”6

3.3. A tanulók megoszlása felekezeti hovatartozás és lakhely szerint

Az intézményt az evangélikus egyház tartotta fenn, mely a Trianoni béke
szerződést követően az új határok másik oldalán maradt intézeteit elveszítve 
nagy jelentőséget tulajdonított az egyetlen tanítónőképzőjének. Természete
sen nyitottá tette más valláshoz tartozó lányok felé is, már csak azért is, 
mert a vármegyében nem volt másik képzőintézet.

3. számú táblázat

A diákok vallási megoszlása a tanítónőképzőben

Evangélikus Református R.katolikus Izraelita
192021 63,7 % 20,8 % 13,2 % 2,3 %
192526 61,5 % 18,7 % 18,7 % 1,1 %
193031 83,5 % 8,3 % 7,7 % 0,5 %
193536 65,3 % 15,3 % 17,8 % 1,6 %
194041 57,4 % 15,9 % 25,6 % 1,10%

Forrás: Szarvasi Ev. Tanítónőképző értesítői

4  Országos törvénytár 1938. évi XIV. tc. 1.§. 2 bekezdés
5  Szarvasi Ev. Leánylíceum és Tanítónőképző Értesítője, 1939 40., 41. p.
6  Tantestületi jegyzőkönyv. 1943. OI. irattára



A tanulók között az evangélikus vallásúak domináltak, a másik legnépesebb 
csoportot a vizsgált időszak elején a reformátusok alkották, de a ’30as évek 
végére a katolikusok kerültek többségbe. Az izraelita diákok aránya nem éri 
el a gimnázium, illetve a polgári iskola tanulói közötti szintet, mely azzal 
magyarázható, hogy önálló izraelita elemi iskola nem csak a vármegyében, 
de országos szinten is kevés működött. „A zsidók szerényebb intézményte
lepítési kedve részben asszimilációs törekvéseikkel magyarázható, miszerint 
szívesen adták gyerekeiket más felekezetek vagy az állam által fenntartott 
iskolákba, így a tanítóképzőbe is. Emellett pályaorientációjukban viszony
lag szerény helyet foglalt el a tanítói pálya.”7 Nem volt jellemző, hogy izra
elita tanítók más felekezet iskolájában tanítsanak, így a szülők többek kö
zött a szűkös elhelyezkedési lehetőségek miatt sem preferálták a tanítónő
képzőt.

Az elsöprő protestáns többség a tanulók között első olvasatra érthető, 
hiszen Békés vármegye lakossága túlnyomó részben közülük került ki. Ez a 
közel 4/5ös részesedés azonban jóval magasabb, mint a lakosság részará
nya a vármegyében, így a protestáns dominancia önmagában nem ad ele
gendő magyarázatot. Már csak azért sem, mert a helyiek a megyeiekkel ösz
szességben is kisebbségben voltak a más vármegyékből érkező diákokkal 
szemben.

4. számú táblázat

A diákok megoszlása lakóhely szerint

szarvasi békés vármegyei más vármegyéből
192021 29,4 % 11,8 % 58,8 %
192526 16,7 % 22,9 % 60,4 %
193031 14,9 % 17,7 % 67,4 %
193536 21,8 % 22,6 % 54,8 %
194041 43,6 % 20,2 % 36,2 %

 Forrás: Szarvasi Ev. Tanítónőképző értesítői

A más vármegyékből származó diákok jelentős száma azt  jelenti, hogy a 
vallási hovatartozás döntő volt a szülők intézmény választásánál. Ezt bizo
nyítja, hogy a más vármegyéből Szarvason tanulók több, mint 90%a evan
gélikus vallású volt. Feltűnő, hogy a diákok között nem csak a szomszédos 
vármegyékből tanultak itt, hanem távoli régiókból is a szarvasi intézetet vá
lasztották. 

A szomszédos vármegyékből 19en, a távolabbi régiókból 50en tanultak 
Szarvason. Elgondolkodtató, hogy olyan messzi vidékről, mint a dunántúli 
Vas,  Győr,  Moson és Pozsony, vagy az északmagyarországi Zemplén,  

7  Pethő László 1991. Tanítók és a társadalom.  EDUCATIÓ, Bp. 83. p.



Szabolcs és Ung vármegyékből miért jöttek ide diákok, amikor sokkal köze
lebb is találhattak volna protestáns képzőintézetet. Ezekből a tanító és taní
tónőképzőkből ugyan nem volt túl sok az országban, azonban elhelyezésük 
jól lefedte a protestánsok által lakott területeket.

5. számú táblázat

Osztályozott tanulók lakóhelye az 1936-37-es tanévben

lakóhely I. II. III. IV. V. össz.
I.  Vármegyei  törvényhatósá-
gok
Baranya 1 1
Békés 13 19 13 7 3 55
Borsod,Gömör és Kish. k.e.e. 1 1 2
Csanád, Arad és Toront. k.e.e.
Csongrád 1 1
Fejér 1 1 2
Győr, Moson és Pozsony k.e.e. 1 1 2
Heves 1 2 2 1 6
JászNagykunSzolnok 1 1 5 1 8
Komárom és Esztergom k.e.e. 1 1
Nógrád és Hont k.e.e. 1 1 2 1 5
PestPilisSoltKiskun 3 3 3 2 1 12
Szabolcs és Ung k.e.e. 1 1
Tolna 1 1 1 3
Zemplén 1 1
II. Városi törvényhatóságok
Budapest 2 2 4 8
Hódmezővásárhely 1 1
Miskolc 1 1
Szeged 1 1
III. Megszállt terület 1 1
Forrás: Szarvasi Ev. Tanítónőképző értesítői

3.4. Tantervek a tanítónőképzőben a vizsgált időszakban

A 192021es tanévben a tanítónőképző egytagozatú, hatosztályos intézetté 
vált. „A közismereti és a pedagógiai tárgyakat egymás mellett tanították, de 
az V. és VI. osztályban a pedagógiai tárgyakat és a gyakorlatot előtérbe kí
vánták helyezni. A tanterv szerint a hat évfolyam heti összóraszáma 186. 
Ebből a pedagógiai tárgyak 20 (10,7%), a gyakorlati tanítás 12 (6,5%) órát 
jelent.”8

8  Tóth Gábor. A művelődéspolitika és a tantervelméleti felfogások hatása a tanítóképző 
intézeti tantervre. In: A tantervelmélet forrásai. 21. sz



A rendelet és az új tanterv azonban országos vitát váltott ki, melybe a 
szarvasi tanárok is bekapcsolódtak. Abban mindenki megegyezett, hogy a 
képzés egyre bővülő anyagának feldolgozására nem ad lehetőséget a négy 
évfolyam, azonban a hat osztályú tanítóképző nem illeszkedett az iskola
rendszerbe.  A szarvasi tanári testület egy terjedelmes beadványt küldött a mi
niszternek, amely három fő pontban foglalta össze a közösség véleményét:

A tanítóképzés hat évfolyamúra történő átszervezésének a testület egy
behangzó véleménye szerint együtt kell járnia „a tanítók szociális helyzeté
nek olyan mértékű javításával, hogy a tanítói pálya még a hat évfolyamú  
előkészület után is kívánatos legyen az arra hivatottak számára... A tanítói  
pálya  megbecsülése  eredményezné,  hogy  kiváló  tehetségek  sem tartanák  
megalázónak, hogy hivatásszeretetből erre a pályára lépjenek.”

A rendtartás reformja nélkül nem lehet bevezetni a hatosztályos képzést. 
A tanítónőképzők internátusának szigora elszigetelte a lányokat az önálló 
társadalmi érintkezéstől. Ez a testület szerint kívánatos a fiatal növendékek 
esetében, de a két évvel idősebb lányok számára nem csak nehezen megold
ható feladat lenne, hanem károsan is hatna a tanulók személyiségfejlődésére.

A tanterv bírálatában az aránytalanságra hívták fel a figyelmet. Egyrészt 
fontos tárgyak követelményei csökkentek, másrészt fölöslegesnek vélt tár
gyak kerültek be a tantervbe. Véleményük szerint az etikára nincs szükség, 
hiszen mindegyik felekezet tanítja a maga erkölcstanát. „A társadalomtan 
(sociológia) ma még próbálkozások és kísérletezések idejét éli, ami érdekes 
eredményt eddig produkált, minden nehézség nélkül feldolgozható a lélek
tan és a neveléstan keretében.”9  A filozófiatörténetet érdekes stúdiumnak 
tekintették, de úgy gondolták, hogy más fontos tárgyak elől venné el az időt. 
A szülőföldismertetés tárgyat a földrajz tanítása tette fölöslegessé, hiszen a 
földrajzi megfigyeléseket a szaktanár úgyis elvégeztette a lakóhelyismerte
tés nélkül is.

A tantervet a tanítóképzés sajátos igényei szerint, illetve tudományrend
szertani aspektusából bírálták. A tantárgyfelosztásra, a tantárgyak és óraszá
maik periodizációjára is megfelelő indokokkal alátámasztott javaslatot tettek.

Természetesen nem csak a szarvasi tanárok formáltak véleményt a kép
zési  idő emelésével kapcsolatban,  azonban a vitát  nem szakmai  indokok 
döntötték el. A húszas évek gazdasági nehézségei nem tették lehetővé a fenti 
reform bevezetését, így az 1923ban megjelent 81.986. számú rendelet, – a 
hat évfolyamos képzés kiépülése előtt – öt évfolyamra csökkentette a tanító
képzést.  Még ebben az évben megjelent az új tanterv is, amihez az utasítást 
1925ben adták ki.

A „Tanterv és utasításban” tantárgyanként megjelölik a nevelési célokat 
is, melyben a nemzeti érzés ápolása jelenti a központi feladatot. A pedagógiai 
tárgyak túlsúlyát növeli az a törekvés, miszerint a közművelődési tárgyakat 

9  A szarvasi tanári testület véleményes jelentése a hatéves képzés bevezetéséről. 9. p. 
OI. irattára



is szaktárgyaknak tekintik. Ennek megfelelően deklarálják a pedagógiai és a 
közműveltségi tárgyak egyenértékűségét.

Természetesen ez a tanterv sem elégítette ki  a  tanítói  társadalmat. 
Többen megfogalmazták azt a gondolatot, melyet Fináczy Ernő már 1912
ben felvetett, miszerint a tananyag teljeskörű feldolgozását, a növendékek 
alapos, korrekt felkészítését hatosztályos képzés során lehetne megvalósíta
ni. A struktúra azonban nem az elhibázott 1920as egytagozatú tanítóképző 
lenne, hanem a kéttagozatú.

A javaslatokat átértékelve az 1938. évi 14. tc. elrendelte a négyosztá
lyos líceum és az arra épülő kétéves tanítóképző akadémia beindítását. A 
felmenő rendszerrel beinduló líceum számára külön tanterv készült, de vé
gül nem tudott kiépülni a teljes rendszer. A második világháborúra való fel
készülés és bizonyos kultúrpolitikai tényezők – pl. tanítóhiány – következté
ben az 1942–43as tanévben már nem indult be a líceum IV. osztálya.

3.5 A tanulók megoszlása a szülők foglalkozása szerint

Az, hogy egy oktatási intézményben, mely társadalmi csoport gyermekei ta
nulnak,  jelzi  az  iskola  elismertségét.  A tanítónőképzők társadalmi  rangja 
nem volt magas, hiszen a végzett növendékek elemi iskolai tanítók lettek, 
akik a társadalmi ranglétra alacsony fokán álltak. Ezért a „magasabb” kö
rökhöz tartozó szülők nem ebbe az iskolatípusba íratták gyerekeiket.

6. számú táblázat

A tanulók megoszlása a szülők foglalkozása szerint országos állapotok 
és a szarvasi tanítónőképző relációjában

országos Szarvasi Ev. Tanítónőképző
192930 192930 193435 193940

pap, tanító, tanár 30,05% 31,90% 27,19% 28,56%
közalk.és  más  ér
telm.

37,07% 23,56% 26,54% 23,80%

földműves 6,40% 5,52% 3,22% 4,10%
iparos 7,47% 14,90% 14,51% 14,89%
kereskedő 5,42% 7,76% 9,60% 8,51%
katona, csendőr 2,85% 2,76% 4,64% 4,38%
altiszt, szolga 2,70% 3,12% 2,80% 3,19%
egyéb 8,02% 10,48% 11,50% 12,57%

Forrás: Tóth Lajos 1964. Benka Gyula munkássága és a szarvasi nevelőképzés száz éves törté
nete 386.p. valamint a Szarvasi Ev. Tanítónőképző értesítői

A korrekt összevetést nehezíti, hogy az országos adatok viszonylag ke
vés kategóriát tartalmaznak, így a részletes szarvasi statisztikát hozzá kellett 
igazítani.

Az országos 192930as adatokhoz a szarvasi képző azonos tanévének és 



az azt követő ötévenkénti etapokat vizsgáltam. Megállapítható, hogy csak a 
közalkalmazottak és más értelmiségiek, valamint az iparos kategóriákban 
van jelentős eltérés. Mivel a képző országos beiskolázású volt, (és a 4. szá
mú táblázat adataiból kitűnik, hogy a más vármegyéből származó növendé
kek voltak túlsúlyban) a helyi sajátosság csak részben jelenhetett meg. Az 
értelmiségiek esetében a helyi és a vármegyei állapotoknak megfelelő az 
alacsonyabb részesedés, hiszen Békés vármegyében az alapvetően szüksé
ges értelmiségen (köztisztviselő, orvos, gyógyszerész, stb.) kívül a más ér
telmiségi szférába tartozók (művész, mérnök, ügyvéd, stb.), az országos át
lagnál kevesebben voltak. Jellemző, hogy helyüket a kereskedők és az ipa
rosok vették át, hiszen az internátus költségeivel jelentős kiadást kellett fel
vállalni. Az anyakönyvekből kiderül, hogy az alacsonyabb társadalmi cso
portba tartozó szülők gyerekei közül döntő többségben vagy helyiek voltak, 
vagy  a  közelben  laktak,  így  a  bejárással  lényegesen  csökkenthették  az 
amúgy magas költséget.

„Kimutatás a díjakról.10.

Minden növendék fizet egy évre:
Beíratási díjat   6 pengőt
Tandíjat evangélikus. növendék 80 pengőt

református növendék 84 pengőt
r.katolikus növendék 92 pengőt
izraelita növendék           160 pengőt

Bútor és zongorahasználatért   6 pengőt
Fűtési díjat 70 pengőt

Csak bentlakó növendék fizet egy hónapra:
Gyógykezelési díjat    1.20 pengőt
Köztartási díjat 50. pengőt

Küntlakó, bentétkező és bentmosató növendék fizet egy hónapra:
Gyógykezelési díjat   1.20 pengőt

Köztartási díjat 40. pengőt
Küntlakó, bentétkező növendék fizet mosás nélkül egy hónapra:

Gyógykezelési díjat   1.20 pengőt
Köztartási díjat 35.  pengőt.”

3.6. A tanulók gyakorlati kiképzése

A tanulók gyakorlati kiképzése a tanterv utasítása szerint történt. A IV. és V. 
évesek egyéni beosztás szerint hospitáltak. Mindennap volt valaki a gyakorlóis
kolában, azonban a tanítás sikere, illetve a hallgatók jobb felkészülése érde
kében csak  annyian  tartózkodtak  az  intézményben,  hogy teljesíthessék  a 
tantervben  előírt  gyakorlati  követelményeket.  Hetenként  egyszer  két  IV. 
éves növendék tanított egyegy félórában, a tanév során három alkalommal 
10  Szarvasi Ev. Tanítónőképző 1930–31. tanévi  értesítője 99. p.



került rájuk sor. A tanítási óra előkészítését és az óravezetés bírálatát a  
gyakorlóiskola tanítója vezette.

Az V. évesek heti 3 órában 6 félórás tanítást tartottak.  A második félév
ben a folytatólagos tanítást, az év vége felé pedig már a tervezet nélküli ta
nítást is gyakorolták. A gyakorlóiskola egy tantermes, egy tanítós, osztatlan 
iskola volt, ezért az V. évfolyamos növendékek nagy létszáma miatt gyakor
lati tanítást csak úgy lehetett megoldani, hogy a gyerekeket két csoportra 
osztották. Ugyanazt a tananyagot két növendék tanította. Az egyikük, a gya
korlóiskola tantermében a gyakorlóiskolai tanító jelenlétében a gyerekek fe
lének, míg a másik növendék a szaktanárok előtt a tanítónőképző tantermé
ben a gyerekek másik felének. Mivel a gyakorlóiskolában a tanulók száma 
5060 között mozgott a két világháború közötti időszakban, a bontás kedve
zett a gyakorlótanítást végző növendéknek.

A IV. évesek tanítási gyakorlatuk során felölelték az III. elemi osztály 
tantárgyait, az V. évesek tanítása pedig kiterjedt a hatosztályos elemi iskola 
összes tantárgyára. A tanítónőképző szaktanárai többször tartottak minta
tanítást az V. éves növendékek előtt, melynek tapasztalatait tanórán beszél
ték meg.

A téli hónapokban a IV. és V. éves növendékek vasárnapi iskolát tartot
tak a gyakorlóiskolai tanulóknak, melyre a vallástanár készítette fel őket. A 
tanítás a gyakorlóiskola tanítójának jelenlétében történt.

Különös gondot fordítottak arra, hogy a tanterv követelményei a gyakor
lati tanítások során is megvalósuljanak, ezért a tanítási vázlatok készítését a 
szaktanárok szigorúan számon kérték a növendékektől.

A pedagógiai változatosság megismerése érdekében a növendékek cso
portos hospitáláson vettek részt a szarvasi evangélikus népiskolákban. A lá
tottakat a tanítóval és a szaktanárral együtt elemezték ki.

3.7. A Szarvasi Ev. Tanítónőképző és a nemzetiségi képzés kapcsolata

A XIX. század második felében még a gimnázium keretein belül működött 
az akkor még a padsoraiban fiúkat tudó tanítóképző. A két egymást követő 
igazgató szervező tevékenysége eredményeként, – a TatayPetzféle tanítási 
tervezet alapján – a gimnáziumi VII. osztályba lépő tanulók jelentkezhettek 
a képzőbe is. Az igazgatói tervezet deklarálta, hogy a növendékek „a többi  
gymnasiális tantárgyakat a gymnasiumbeli ifjakkal megfelelő osztályaikban  
együtt tanulván, 10–12 tanórán át e vidék élő nyelveiben (tehát az eddig  
folytonosan űzött s kellően tudott magyar mellett a tótban s németben) a  
zenében, neveléstanban, tanítástanban különleg tanítattak.”11 A képzés so
rán nagy jelentőséget tulajdonítottak annak,  hogy a helybéli  egyház által 
fenntartott magyar és tót tanítási nyelvű iskolában rendszeresen tapasztalat
szerzés céljából látogatást tegyenek.

A kezdetekben tehát alapvető volt, hogy a szlovák anyanyelvű növendé
11  Tóth Lajos: 1964. Benka Gyula munkássága. 316. p.



kek használhatták a tót nyelvet. Későbbiekben a tanítás során eltűnik a tót 
nyelv, de a tót nyelvű hospitálásoknak megmaradt a lehetősége, hiszen a 
szarvasi evangélikus egyház elemi iskoláiban a tanítók tót nyelven is tartot
tak foglalkozást.

Az 192627es tanévtől a VKM 86620. VI1926. számú rendelete értel
mében tótnyelvi tanfolyamot szerveztek a tanulóknak. Povázsay Edith neve
lőnő különkülön  kezdőkkel  és  haladókkal  heti  2–2  órában  foglalkozott. 
Még a részletes tanulmányi statisztikában is megjelölték a tanulók eredmé
nyeit tót nyelvből. Az első osztályból 4, a másodikból 1, a harmadikból sen
ki, a negyedikből 2 és az ötödikből 1 tanuló választotta fakultatív tárgyként 
a tót nyelvet. A történeti hűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy évvégén 
mindannyian jeles érdemjegyet kaptak a tárgyból.

A harmincas évektől már nem jelölik a fakultatív nyelvórákat, sem a sta
tisztikában, sem a nevelőnő elfoglaltságai között. Ettől kezdődően azonban 
közlik az értesítőkben a növendékek megoszlását anyanyelv, illetve nyelvtu
dás szerint. Tót anyanyelvű nem volt egy sem az évek során, azonban tót 
nyelvismerettel rendelkező diákokat a vizsgált időszak végéig minden év
ben megjelöltek. Arányuk nem volt túl magas, 5–10% között mozgott.

3.8. Összegzés

Az evangélikusok összesen három képzőt működtettek a trianoni határokon 
belül, ezek közül az egyetlen tanítónőképző Békés vármegyében volt talál
ható. Ez nem véletlen, hiszen már az 1850es években is a jelentős evangéli
kus többség indította az akkori egyházi vezetőket arra, hogy az evangélikus 
gimnázium keretein belül megnyissák az akkor még fiúkat képző intézetet.

Az évtizedek folyamán a szarvasi képző jelentős szegmense volt a vár
megye iskolarendszerének.  A működtetésével  azonban mindig problémák 
voltak.  „Az  Egyházkerület  lényegében  szarvasi  intézménynek  tekintette,  
Szarvas összes irányadó tényezői viszont szigorúan számontartják, hogy a  
tanítónőképző egyházkerületi intézmény.12 Mivel a fennmaradáshoz elegen
dő anyagiak alig álltak rendelkezésre, ezért üzleti vállalkozásba kezdtek. Az 
ún. Csáky házhoz tartozó istállókban állattenyésztéshez fogtak. Az így be
folyt összeg segítette a képző működését.  A húszas években „az intézet ne
héz helyzetét látva, a Felügyelő Bizottság külön kinyomtatandó kérelemmel  
fordult Magyarország tehetősebb gyülekezeteihez, hogy naturaliákban meg
határozandó állandó segélyekkel siessenek az intézet támogatására.”13

A fentiek ellenére az  oktatás  színvonalán nem látszottak  meg a nyo
masztó anyagi gondok. Ennek köszönhetően az országos beiskolázás nem 
csak frázisként jelent meg, hanem a valóságban is, hiszen a növendékek két
harmada Békés vármegyén kívülről, esetenként az ország másik végéről ér
kezett. Ezen tanulók egykét kivételtől eltekintve mind evangélikusok vagy 
12  Tóth Lajos: 1964. Benka Gyula munkássága. 316. p.
13  Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve. 1922. január 20. OI irattára



reformátusok voltak. A tanítónőképzőben nem zárták ki más felekezetbe tar
tozó lányok jelentkezését sem, azonban a nem protestánsok csak a megyé
ből rekrutálódtak, hiszen az ország lefedettsége állami és katolikus képzők
kel megoldott volt.

A Szarvasi Evangélikus Tanítónőképző tehát beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. Jól prosperáló bázisintézménye volt a protestáns pedagógus
képzésnek. Az itt végzett hallgatók az ország evangélikus népiskoláiban a 
tananyag megtanítása mellett hatásosan közvetítették a protestáns értékeket is.
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Csapó Imréné Vaskor Anna

Négy év a Szarvasi Tanítónőképzőben

Szarvas: Tessedik városa, iskolaváros. Büszke vagyok szarvasi születésemre,  
és arra, hogy ebben a városban végeztem iskoláimat. Ott, ahol Tessedik  
Sámuel  lelkész  Közép-Európa első gyakorlati  mezőgazdasági iskolájának  
alapítója feleségével négy éven át ingyen oktatta a szarvasi gyerekeket. Ez  
az épület adott otthont később a Szarvasi Tanítónőképzőnek.

Tanyasi lány a kisvárosban

Az általános iskolát Középhalmon, tanyasi osztott felső tagozaton végeztem 
el. Kiválóan képzett tanáraim voltak. Az akkori Középhalmi Általános Isko
la színvonalas oktatónevelő munkájának bizonyítéka, hogy két 7. osztályos 
tanulója a  járási  tanulmányi versenyen első helyezést  ért  el.  Blastyák 
Erzsébet irodalomból,  Vaskor  Zsuzsanna  (a  nővérem) matematikából.  Ez 
azért jelent valamit… Mindketten pedagógusok lettek, 1957ben végeztek a 
Szarvasi Tanítónőképzőben. 

Szívesen  emlék
szem  vissza  ta
nyasi  tanáraimra. 
Különösen  Hajdú 
Ildikó tanárnőre és 
dr. Keczer  Tamás 
tanár  úrra,  akivel 
később  budapesti 
igazgatóhelyettes
ként  találkoztam. 
Nevelési  értekez
letet  kellett  tarta
nom  egy  alka
lommal. Az igaz

gatónő – ötletemet elfogadva – engedélyezte külső előadó meghívását. Élve 
az alkalommal meghívtam dr. Keczer Tamást, egykori tanáromat, aki ekkor 
a Művelődési Minisztériumban főelőadóként dolgozott. Remek, lebilincselő 
előadást tartott. A végén megkérdezték a kollégák, hogy hol szereztem ezt a 
kiváló előadót. Büszkén válaszoltam, hogy Szarvason a tanyasi iskolában 
volt a tanárom. Beszélgetésünk során szívesen emlékezett a szarvasi peda
gógusi éveire.

A Középhalmi Iskola tanulói 1955-ben. Középen (X) 
Vaskor Anci 8. osztályos tanuló



A Szarvasi Tanítónőképző

1955ben tanyasi lányként 
kerültem a Szarvasi Taní
tónőképzőbe.  Kollégista 
lettem,  mivel  a  mi  ta
nyánk a várostól 7 kmre 
volt, így nehéz lett volna 
a bejárás. 

1955–1959ig egyegy 
évfolyamon egyegy osz
tályban  folyt  tanítás.  Az 
1956–57ben felvételt nyert 
tanulók  osztálya  negye
dikben  már  Szegeden 
folytatta  tanulmányait. 
Osztályunk  1955/56ban  indult,  mi  voltunk  az  utolsó  olyan  „normál” 
osztály,  amely  1959ben  még  itt  végzett.  Egy  év  gyakorló  tanítás  után 
Szegeden tettünk képesítő vizsgát, Szegeden vettük át a tanítói okleveleket is. 

Az  1957/58as,  valamint  az  1958/59es  tanévben  háromhárom 
osztályban  folyt  tanítóképzés.  Hogy  ne  lépjen  fel  tanítóhiány,  egyegy 
átképző osztályt indítottak a gimnáziumi érettségivel rendelkezők számára. 
Ők kiegészítő érettségi vizsgát  tettek pedagógiai  tantárgyakból. 1959ben 
végzett az utolsó ilyen osztály –velünk egy időben. Képesítővizsgát már ők 
is Szegeden tettek.

1959ben megszűnt a Szarvasi Tanítóképzőben az oktatás, ezzel hosszú 
időre véget ért Szarvason a közel egy évszázadra visszatekintő tanítóképzés is. 

A tanítás rendje

Akkor még hetente hat napon át tanultunk. Háromnegyed 8ra benn kellett 
lennünk az osztályban,  a  tanítás  8  órakor kezdődött,  és  napi  6–7 órában 
folyt. A második és a negyedik szünetben (melyek 15 percesek voltak) az 
udvarra kellett lemenni.

A négy,  majd  később  három  osztály  kényelmesen  elfért  a  Tessedik
épületben.  Két  tanterem  a  földszinten,  kettő  (az  utolsó  évben  egy)  az 
emeleten volt. 

Az első osztályban a közismereti tárgyak mellett nagy hangsúlyt kapott 
a tantárgyak tanításának módszere: a magyar nyelv és irodalom valamint 
tanításának  módszertana; a történelem; az orosz nyelv; a mennyiségtan és 
számtan  valamint  tanításának  módszertana;  a  természetrajz  (növénytan, 

A Tanítónőképző elhagyott épülete 1961-ben  
(Kutas Ferenc felvétele)



állattan, az ember szervezete és egészsége, általános biológia); a földrajz és 
tanításának módszertana; a kémia és ásványtan; a mezőgazdasági ismeretek; 
a  műhelygyakorlat  (kézimunka);  az  ének  és  tanításának  módszertana;  a 
zene,  a rajz  és tanításának módszertana. Kémia és műhelygyakorlat  csak 
elsőben szerepelt a tantárgyak között. 

Második osztályban lélektan és tanítástan tantárgyakkal bővült az első 
osztályban  tanított  tantárgyak  sora.  A mezőgazdasági  ismeretek  tantárgy 
csak az első és második osztályban szerepelt. Harmadik osztályban tanítási 
gyakorlat  tantárggyal  bővült  az  első  és  második  osztályban  tanított 
tantárgyak köre.  Az első félévben az 1956/57es tanévben nem tanultunk 
oroszt,  de  más  idegen  nyelvet  sem.  A második  félévben  angolt,  majd 
negyedikben  ismét  oroszt  tanultunk.  A  negyedik  osztály  új  tantárgyai: 
lélektanlogika, neveléstörténet, iskolaszervezettan. Különböző szakkörök 
működtek: pedagógiai,  rajz,  biológia, fotó. Heti két alkalommal sportkört 
tartottak, és önképző kör is indult.

Legendásak  voltak  az  időnként  megrendezett  diák színielőadások.  Az 
igazgató úr választotta ki a színdarabokat, a diákok adták elő, ők készítették 
a jelmezeket és díszleteket is. Néhány évvel előttünk, 1952ben a Csongor 
és Tünde előadása aratott nagy sikert,  amelyben – lévén a tanítónőképző 
lányiskola  –  minden  szerepet  lányok  játszottak.  A boszorkány,  Mirigy 
szerepét Megyeri Éva (később Görbe János Kossuthdíjas színész felesége, 
Görbe Nóra színésznő édesanyja) alakította.  1954ben  Ibsen Peer Gyntje 
került színre.

Az  utolsó  két  évben  az  átképzősök  révén  fiú  szereplők  is  felléptek. 
1958ben Barta Lajos Szerelem című színdarabját adták elő a tanulók, 1959
ben az  Csipkerózsika  című zenésdalos mesejátékot játszották a diákok az 
iskola nagytermében.

Harc a mélyen alvó Csipkerózsikáért:  
Kliment Pál, Thorma Gábor és  

Kutas Ferenc

Egymásra találtak: Rattkai Gabriella  
(Csipkerózsika) és Kutas Ferenc  

(keretészlegény – királyfi)



Emlék tanáraimról

Az 1959-ben végzett IV. B átképzős osztály és tanári kara
Tóth Kása Gyula, Dr. Szakács György, Kunos Andrásné, Megyeri György,  

Bilibók Péterné Dr. Pribelszky Zsuzsa, Lipták Mihály, Reményi István

1955ben a Szarvasi Tanítónőképző igazgatója Fodor József volt, helyettese 
dr. Szakács György.  A tantestület tagjai:  Bilibok Péterné dr. Pribelszky 

Marschalkó Jenő felvételei

A siker kovácsai: Balogh Éva, Jenei Irén, Tímár Sándor, Rattkai Gabriella, Kutas 
Ferenc, Petrucza Tivadar, Berczy József, Novodomszky Mária, Thorma Gábor, Ribai  

István, Lakos Mária, Kliment Pál, Tömösközi Zsuzsa, Giricz Béla, Nyári Béla (fekszik)



Zsuzsa, Cs. Pataj Mihály, Garai László, Gajdár László, Kunos András-
né,  Megyeri  György,  Dr.  Palov  József,  Tóth Kása  Gyula,  Tóth  Rózsa,  
Vajda Aurél, Regős Imre.

Gyakorlóiskolai kiváló tanítóim – akiktől a tanítás és nevelés művésze
tét elsajátítottam – dr. Palov Józsefné Sári néni, Jankó Istvánné Bözsi néni,  
Reményi Pista bácsi, Marschalkó Jenő bácsi és Jeszenszky tanító néni. Sze
retettel és tisztelettel emlékszem rájuk.

Szerencsésnek tartom magam, mert én, a tanyasi kislány egy olyan in
tézményben  tanulhattam,  ahol  a  tanáraim  kiváló  pedagógus  egyéniségek 
voltak. Példát  mutattak emberi  és szakmai  tekintetben egyaránt.  Tartásuk 
volt. Színvonalas képzés folyt a képzőben. A maguk területén tanáraim igazi 
szakemberek voltak. Mire tanítottak, neveltek? Igaz emberi  magatartásra, 
tisztességre,  becsületes  munkára,  emberségre,  hazaszeretetre,  a  tudomány 
művelésére, gyerekszeretetre, pedagógusi hivatástudatra. Arra, hogy minden 
gyermekkel törődni kell.  Együtt  érezni velük. Képességeiket  megismerve 
fejleszteni azokat. A tehetségeket felismerni, felkarolni és fejleszteni.

Fodor József szigorú, következetes és igazságos igazgató volt. Hogy ta
nárnak milyen volt valójában, nem tudom. Engem nem tanított. Az igazga
tóhelyettes  dr.  Szakács  György,  lélektant  tanított.  Szigorú,  csendes, 
igazságos, kimért egyéniség. Az ő óráira mindig mindnyájan felkészültünk. 
Egyszerűen  nem tudtunk,  nem mertünk másképp cselekedni.  Pedig soha 
nem kiabált velünk, nem szidott össze. De volt valami olyan tartás az egyé
niségében,  amiért  végtelenül  tiszteltük,  de tartottunk is  tőle.  Emlékszem, 
egyszer – nővérem hirtelen halála után történt – elküldött hospitálni a gya
korlóiskolába. Félvállról vettem a feladatot, és csupán fél oldalnyi feljegy
zést készítettem a látott óráról. Természetesen elégtelent kaptam rá.  Nem 
szidott össze, nem tett megjegyzést, megértő volt. Újból elküldött hospitál
ni, hogy javíthassak. Ekkor már komolyabban láttam neki a munkának. A 
drága Palov Sári nénihez mentem. A megfigyelési szempontom a differenci
ált foglalkozás a tanítási órán volt. Óra közben Sári néni mindig felhívta a 
figyelmemet, hogy – Annuska ez itt differenciált feladat volt. Ez a munkám 
sikeres lett, ötöst kaptam rá. Harmadikban lélektanból ötöst kaptam év végén. 
A fent leírtakból is látszik, hogy szigorú, de megértő és igazságos tanár volt.

Vajda Aurél elsőben osztályfőnököm volt. Nagyon szerettük. Történel
met tanított. Nagy tudású, kiváló tanáregyéniség volt, de végtelenül szerény. 
Mindig vidám, jó humorú. Egyszer az egyik tanítványát elküldte a tanáriba 
a táskájáért. Lelkére kötötte, hogy ne a fülénél fogva hozza. Mikor elhozta a 
lány, döbbenten mondta: 

– Tanár úr, ennek a táskának nincs is füle. 
– Azért szóltam – válaszolta. Ezen aztán jót derültünk. Egyszer édes

anyám újságolta: nem találom ki, hogy ki prédikált vasárnap délelőtt a 



Középhalmi iskolában. Persze, hogy nem találtam ki, Vajda tanár úr volt. 
Akkor tudtam meg, hogy teológiát végzett evangélikus lelkész is. Ezután, 
ha történelemórán nagy elánnal magyarázott, akkor mi tanítványai moso
lyogtunk a háta mögött, hogy „most a pap beszél belőle”. Szaktudása, szak
mai szeretete, pedagógiai egyénisége, emberi nagysága ma is elevenen él 
emlékezetemben.

Dr. Palov József szigorú, méltóságteljes, komoly, őszinte, jó tanár volt. 
Példamutató volt az élete és munkája a szarvasi múzeum létrehozásában. 
Hitet, életszemléletet tanultam tőle. Rendkívül szigorú, következetes, igaz
ságos  tanár  volt,  aki  szerette  és  tisztelte  tanítványait.  Kitűnő szakember, 
szuggesztív egyéniség. Biológiát, földrajzot és kémiát tanított. Két évig osz
tályfőnököm is volt. Büszke vagyok arra, hogy tanítványa lehettem. Még 
ma is őrzök két biológiafüzetet, amely hű bizonyítéka annak, hogy Palov ta
nár úr milyen pontos, áttekinthető, jól használható – táblára írt –, logikusan 
felépített vázlatokkal, rajzokkal segített tanulásunkban. Aki az órán figyelt, 
annak utána nem sok időt kellett fordítania a tanulásra, mert már ott a tanítá
si órán elsajátíthatta a tananyagot. 

Cs.  Pataj  Mihály főiskolai  tanár,  festőművész.  Élvezettel  tanított.  Fi
gyelmünket, érdeklődésünket lekötötte. Emberileg is közel került hozzánk. 
Megismertette  velünk  a  neves  festőket,  szobrászokat.  Művészettörténeti 
óráit élvezettel hallgattuk. A szépség iránti rajongással tárta elénk a művé
szeti alkotások lényegét, a bennük rejlő igazi értéket. Akit ő tanított, az a 
mai értékválságos világban is meglátja az igazi művészetet. Megismertette 
velünk a fa és linómetszés technikáját. Akvarelljeinek színvilága csodála
tos.  Grafikái,  olajfestményei  is  jelentősek.  Csak most  tudtam meg,  hogy 
életművéért számos elismerésben – köztük néhány igen rangosban – része
sült. Mindig jókedvű, szellemes, jó humorú, igazságos tanár volt. Kedves, 
aranyos, szórakozott egyéniség, igazi művészlélek. Számára a festészet és a 
tanítás volt a minden. 

Bilibok Péterné dr. Pribelszky Zsuzsanna 
földrajzot,  biológiát  és  módszertant  tanított. 
Zsuzsa néni szakmailag és emberileg is kiváló 
tanár volt. Nagy hazafi,  igazi  szarvasi  lokál
patrióta; szigorú és következetes. Egyszer ki
vitt  bennünket  a  Körösparton  levő  stilizált 
szélmalomhoz.  Tőle  tudtuk  meg,  hogy  ez  a 
történelmi  Magyarország  közepe,  egyben  a 
Kárpátmedence mértani közepe is. Azt is el
mondta, hogy a szélmalom Körös felőli mell
védjén  egykor  Szarvas  címere  díszlett.  A 
vitorlák nemzeti színben (pirosfehérzöldben) 

Kirándulás Zsuzsa nénivel  
(a kép az ő felvétele, alul  

középen Vaskor Anna)



forogtak a szélben. A malom két oldalán pedig kőbe vésve ez állt: „Isten 
malmai lassan őrölnek, az igazság győz, itt volt, itt lesz NagyMagyarország 
közepe!” 

Egy másik alkalommal Tessedik Ótemetőben lévő sírjára helyeztük el a 
kegyelet  virágait.  Zsuzsa néni  Tessedik nagy rajongója és  tisztelője volt. 
Nagyra értékelte és nagy ügybuzgalommal kutatta és dolgozta fel munkás
ságát. Tessedik iránti tisztelete és rajongása ránk, tanítványaira is átterjedt. 
Egész élete, munkája követendő példa lett számomra.

A Tanítóképző kollégiuma

A kollégiumban igen szigorú rend és fegyelem uralkodott, amit én termé
szetemnél fogva igen nehezen viseltem el. Bár igyekeztem alkalmazkodni, 
ez – öntörvényű lévén – igen nagy erőfeszítésembe került. Soha nem tudtam 
megszokni  a  kollégium  rendjét,  rabságban  éreztem  magam.  „Nyilas 
Misi”ként éltem meg a kollégiumban töltött négy évet. Hiába álltam elő ké
résemmel,  hogy én „kintlakó” szeretnék lenni,  az igazgató úr összevonta 
sűrű szemöldökét, és csak annyit válaszolt:
– Majd, ha szülei kérik, akkor beszélünk róla. Sajnos erre nem volt lehető
ség szüleim anyagi helyzete miatt. Így aztán négy évig kollégista maradtam. 

Kollégiumi  díjként 
szüleim havi 200 fo
rintot  fizettek,  ezt  is 
igen  nehezen  tudták 
előteremteni.  A kol
légiumi  díj  mértékét 
a szülők anyagi hely
zete,  valamint  a  ta
nulmányi  eredmény 
határozta  meg. 
(Megjegyzés: Mind a 
négy év alatt négyes 
tanuló voltam, a  nő
vérem  mindig  jeles, 
de ő szorgalmas volt, 
én  meg  nem.)  Ké
sőbb,  harmadikne
gyedik osztályos ko

romban – magántanítványt vállalva – ezt az összeget többnyire én teremtet
tem elő. A kollégiumban eltöltött négy évre vegyes érzelmekkel emlékszem 
vissza. Önfeledten igazán boldog, felszabadult nem voltam soha.



A kollégium rendje

A Szarvasi Tanítóképző kollégiuma az épület emeleti részében volt mintegy 
90  kollégistával.  Helyiségei:  tanulószoba,  négy háló  és  egy betegszoba, 
valamint  egy  fürdő.  Csak  kitűnő tanulók  –  igen  szigorú  felvételi  vizsga 
alapján  –  nyertek  felvételt  a  képzőbe.  Egész  Békés  megyéből  érkeztek 
tanulók. A kollégium igazgatója  Fodor Józsefné, Dalma néni  volt. Nevelő 
tanárok  dr.  Bagi  Rozália és  dr. Krajcsovics  Pálné.  Működött  kollégiumi 
diáktanács, melynek vezetője Dalma néni volt.

A kollégiumban  szigorú  napirend  szerint  éltünk.  Reggel  hat  órakor 
ébresztő.  Tisztálkodás  után,  fél  héttől  háromnegyed hétig  hálószobavizit, 
melyet  a  nevelő és  a  hálófelelősök végeztek.  Vizit  alatt  mindenkinek az 
ágya mellett kellett állnia. Háromnegyed héttől negyed nyolcig szilencium. 
Negyed  nyolctól  háromnegyed  nyolcig  reggelizni  mentünk a  Vasút  és  a 
Vajda  Péter  utca  sarkán  lévő  ebédlőbe.  Délben  és  este  szintén  oda 
vonultunk.  Háromnegyed  nyolckor  átmentünk  az  iskola  tantermeibe,  és 
részt  vettünk az  órákon.  Délután négy órától  fél  hétig  szilencium volt  a 
nagyteremben,  mely  mindig  névsorolvasással  kezdődött.  A csendre  egy 
nevelő ügyelt. A tanulási idő alatt kötelező volt részt venni a szilenciumon, 
csak zongoragyakorlásra lehetett eltávozni. 

A délutáni  szilencium után  a  napos  írásbeli  beszámolója  következett, 
melyet  negyedórás  politikai  tájékoztatás  követett.  Ez  abból  állt,  hogy  a 
napos  felolvasott  a  Szabad  Népből,  1956  után  a  Népszabadságból  egy 
aktuális  cikket,  mely rendszerint  a  vezércikk volt.  hét  órától  nyolc óráig 
vacsorázni  mentünk.  Este  nyolc  órától  kilenc  óráig  ismét  kötelező 
szilencium volt.  nyolc  órakor  szekrényvizit,  melyet  a  nevelő  a  napossal 
végzett.  Ekkor  szúrópróbaszerűen  néhány  kollégista  szekrényrendjét 
ellenőrizték.  Minden  kollégistának  fél  szekrénye  volt.  A szekrényeket  a 
karzaton és  alatta,  valamint az előtérben helyezték el.  kilenctől  tíz  óráig 
szabad foglalkozás,   majd tisztálkodás.  tíz  órakor szigorúan  villanyoltás, 
takarodó. tíz óra után csak az maradhatott fent engedéllyel, aki másnapra 
tervezetet  írt.  A tervezet  felkészülés  volt  a  tanítási  órára,  mely  írásban 
részletesen tartalmazta a tanítási óra anyagát, oktatási, nevelési és képzési 
célkitűzését.  Meg  kellett  tervezni  azt  is,  mit  mond  a  tanító,  s  mit 
válaszolnak majd a tanulók.

A kollégiumi élet

A kollégiumban csak vasárnap volt fürdési lehetőség, mert csak akkor volt 
meleg  víz.  Hét  közben  hideg  vízben  folyt  a  tisztálkodás.  Nagy  volt  a 
zsúfoltság. 90 főre 6 zuhanyozó és 12 mosdókagyló állt rendelkezésre az 



egyetlen  fürdőszobában.  A  jobb  módúak  mosdótállal  is  rendelkeztek. 
Nekem és nővéremnek nem volt. 

A kollégiumi épület földszinti szárnyában működött a mosoda. Heti egy 
alkalommal be lehetett adni a szennyes ruhát mosásba. A mosatás ingyenes 
volt. Minden kollégistának – mint a katonaságnál – volt egy száma, amit 
minden  ruhadarabjába  be  kellett  hímeznie.  Akinek  nem  volt  elegendő 
ruhája, az maga mosott hideg vízben, és szárította a fürdőben, hálóban.  
Mi – a nővérem és én – soha nem tudtuk kihasználni a mosatási lehetőséget.  
Igaz az a közmondás, hogy „Nem szégyen a szegénység, csak kellemetlen.” 

A hálótermek rendkívül zsúfoltak voltak. 90 főre négy háló jutott, benne 
emeletes vaságyak voltak elhelyezve. Egyegy hálóban 20–25 lány lakott. 

Kötelező  volt  az  iskolai  köpeny  viselése,  melynek  színe  csak  fekete 
vagy sötétkék lehetett.  Ünnepi alkalomkor szintén kötelező viselet  volt a 
matrózblúz sötétkék rakott szoknyával. A kollégiumból nem járhattunk ki 
bármikor  szabadon  a  városba.  Heti  három  alkalommal  volt  kimenő: 
csütörtökön 3tól 4 óráig, szombaton és vasárnap 3tól 5 óráig. Azon már 
csak  derülni  tudtam,  hogy  a  szlovák  iskolába  járó  elsős  unokahúgom 
visszakísérésére  vasárnaponként  külön  kellett  engedélyt  kérnem,  neki 
ugyanis  hat  óráig  volt  kimenője  a  Szlovák  Kollégiumban.  Büntetésül 
kimenőelvonás járt annak, aki vétett a kollégium szigorú rendje ellen. (Én, 
sajnos,  öntörvényű viselkedésem, valamint véleményem kimondása miatt 
gyakran részesültem benne.)

A  kollégium  rendje  szerint  augusztus  31én  bevonultunk  (mint  a 
katonák).  Eltávozás  egy  tanévben  csak  háromszor  volt,  november  7én, 
karácsonykor  és  a  tavaszi  szünetben.  Még  a  szarvasi  kollégisták  sem 
mehettek haza gyakrabban. Látogatás minden hónap első vasárnapján volt. 
A szülők ekkor látogathatták meg gyermeküket.

Az iskola Kodály-kórusa Gajdár László vezetésével az 1958-as kórus  
Fesztiválon. Középen Vaskor Anna /X/



A szigorú  rendben  a  kikapcsolódást  a  zenegyakorlás,  az  énekkari  és 
sportfoglalkozások,  időnként  a  korábban  már  említett  diákszínjátszás 
jelentették.

A négy év alatt – Fodor József igazgató meghívására – számos neves mű
vész  lépett fel  az  intézményünkben:  Gordon  Zsuzsa,  Keres  Emil,  Melis  
György, Simándy József.

A kollégiumban  igen  jó  viszony  volt  a  diákok  között.  Bennünket, 
elsősöket – annak idején – szeretettel fogadtak az ún. felsősök. Igyekeztek 
bevezetni  az  ottani  „katonás”  életbe,  megismertetni  és  megszerettetni 
velünk a kollégium szigorú rendjét, szokásait.

Meg kell jegyeznem, hogy a kollégiumban volt két tündéri takarítónő, 
Julis néni és a drága Ilonka néni. Nagyon szerettek bennünket, és mi is őket, 
rájuk is szeretettel emlékezem ma is. 

A fent  ismertetett  szigorú,  rideg,  katonai  jellegű  kollégiumi  rendet, 
bezártságot, a mostoha körülményeket a négy kemény esztendő alatt igen 
nehezen viseltem el. Igaz, hogy tanyáról kerültem a kollégiumba, ahol nem 
volt  villany  ugyan,  de  volt  világítás  petróleumlámpával.  Bár  nem  volt 
fürdőszobánk, de a konyhában mindig volt meleg víz a mosakodáshoz, nem 
csak hetente egyszer, Ezek után teljesen érthető, hogy miért nem szerettem a 
kollégiumi életet. Amikor érettségi után visszanyertem szabadságomat, úgy 
éreztem, mint Petőfi, amikor Az Alföld című versében ezt írta: „Börtönéből  
szabadult sas lelkem...”

Ilyen  felszabadultnak  érezhetik 
magukat a katonák is leszerelés után, 
mint én, mikor végre búcsút inthettem 
négy  év  után  a  kollégiumi  életnek. 
Újból  a  széles  határ  „mezei  vad-
virágjának”,  szabadnak  érezhettem 
magam.

* * *
Mindent  összevetve:  eredményes volt 
a képzőben eltöltött négy esztendő. Ta
náraim  szép  és  tartalmas  útravalóval 
indítottak el a pedagógus pályán, mely 
meghatározó volt munkám során. Volt 
tanáraimnak  most  megköszönöm, 
megköszönném. Sajnos, már mindany
nyian  befejezték  gazdag  és  tartalmas 
földi pályafutásukat. 

Szarvas, 2016. július 4.



Rekviem egy iskoláért
Egy máig ismeretlen lokálpatrióta szokatlanul díszes borítóval rendelkező  
iskolai írásfüzetet juttatott el néhány éve a Szarvasi Krónika szerkesztősé
gébe. A tanuló neve és osztálya számára fenntartott helyen zsinórírással a  
következő felirat olvasható: Az állami elemi iskola története.

Ebben az évben ismét megnyitottuk az „Iskolatörténet” című rovatun
kat. Ekkor vettük elő ismét a legalább 90 éves füzetet. Kiderült, hogy egy hi
hetetlen  aprólékossággal  megírt,  hiánypótló  iskolatörténeti  anyagot  
tartalmaz. Írója özv. Fertigné Ploy Hermin, az iskola igazgató tanítónője. 

A szöveg a 20. század első öt évtizedének egyetlen szarvasi állami isko
lájáról szól. Ennek az elemi iskolának rangja volt, és a község lakói ezen a  
néven emlegették még a beolvasztása, 1948 után is.

Egy kis iskolatörténet (dr. Palov József múzeumigazgató írása nyomán)

Szarvason az első elemi iskola az egykori török fürdőben nyílt meg 1734-
ben. A század végéig még egy iskola nyílt. Mivel nem volt tanítóképzés, 
írástudó, de képzetlen emberek látták el a tanítói feladatokat. A 19. század-
ban már javult a helyzet, 1815-ben öt elemi iskola működött 1328 tanulóval, 
az 1840-es években hét iskola 1555 tanulóval. A tanítás szlovák és magyar 
nyelven folyt. 

1868-ban jelent  meg  Eötvös József minisztersége idején a népoktatási 
törvény. Ez lendületet adott az iskolák szervezésének és a magyar nyelvű 
oktatásnak is. Szarvason az első kizárólag magyar nyelvű iskolát 1868-ban 
szervezték meg. Ettől kezdve fokozatosan sokasodtak a magyar nyelven ta-
nító iskolák. 1874-ben 12 belterületi és 8 tanyai iskola működött 2462 tanuló-
val,  1897-ben (Millennium)  17  belterületi  és  13  tanyai  iskolában  2936 
tanulót oktattak.

Az iskolák nagy többségét az evangélikus egyház tartotta fenn, hiszen a 
község tót ajkú lakosai evangélikusok voltak. Az első római katolikus elemi 
iskola 1788-ban létesült, de jelentősebb számú tanulója csak 1874-ben lett. 
Ekkor nyílt újabb katolikus iskola 165 tanulóval. 1921-ben már 230-an ta-
nultak katolikus iskolákban. 

Az első izraelita iskolát 1853-ban alapították, 1878-ban már három ilyen 
iskola működött. 1853 és 1895 között létszámuk 40–90-ig ingadozott. 

Az első községi fenntartású iskolák 1889-ban jöttek létre, valamennyi 
tanyai iskola volt, ugyancsak a tanyai körzetekben létesültek magánerőből 
fenntartott iskolák is.

Ezeket egészítették ki a társulati iskolák. Itt kapcsolódik be az iskolatör-
ténetbe az 1862–63-ban Szarvason létesült, egy társulat által fenntartott nő-
nevelő intézet. Ebből nőtt ki a polgári, majd 1904-ben az állami elemi iskola. 



Özv. Fertigné Ploy Hermin kéziratos füzete

A füzet, amelybe Ploy Hermin tanító néni iskolája történetét 
megírta,  iskolai  jegyzetfüzet,  „irka” volt.  Az 1920-as,  30-as 
években használták az iskolákban,  amikor Trianon fájdalma 
még élénken élt az emberekben. A borítók nyomtatott feliratai-
nak, képeinek célja a veszteség emlékének ébren tartása volt. 

A borító középső részére a Magyar Hiszekegyet és a történelmünket meghatározó évszámokat 
nyomtatták. Alatta a történelmi Magyarország, benne a csonka Magyarország, emlékeztetőnek. 

A borítók belső oldalain az elcsatolt területek és nagyvárosok jellegzetes épülteinek, szobra-
inak grafikái láthatók. A megviselt hátsó borító jelzi a füzet hányattatásait. Szövege a képen 

alig olvasható, de megdöbbentő számadatai jelzik, mit vesztettünk Trianonban. 



Rekviem egy iskoláért

Özv. Fertigné Ploy Hermin igazgató tanítónő

A szarvasi állami elemi iskola története
1. rész

Az iskola jogelődei, társintézményei 1879–1917

A  szarvasi  állami  elemi  leányiskola  elődje 
1879-ben  létesült.  Mint  nevelő  intézet  már 
1862–63 óta állt fenn, de elemi iskolává 1879-
ben vált, 1904-ben lett állami, és 1929-ben ka-
pott saját hajlékot.

Keletkezésének  történetéről  azon  adatok 
állnak  csupán  rendelkezésünkre,  amelyeket 
régi értesítőkben olvashatunk. 

1862-63-ban létesült Szarvason egy társu-
lat által fenntartott nőnevelő intézet, melynek 
alapítója a nagynevű és  nagytiszteletű  Haviár  
Dániel1,  aki 1855-67-ig  szarvasi lelkész-espe-
res volt, ki ezen iskola létesítésével halhatatlan 

érdemeket szerzett. Ezen nevelő intézet 1878-ban polgári iskolává fejlődött, 
és 1879-ben négy elemi osztályt is állított fel.

A társulat már 1882-ben kérte az államosítást, 1897-ben a miniszter úr 
tárgyalásokba  bocsátkozott  a  társulattal  és  a 
községgel, de megegyezés, illetőleg államosí-
tás csak 1904-ben történt meg.

Az iskolaépületet Szarvas község emeltet-
te,  és  a  dologi  szükségletek  fedezésére  évi 
2000 K befizetését is magára vállalta. Az álla-
mosítás először csak a polgári iskolára vonat-
kozott, az elemi iskola külön rendelettel 1904. 
május  7-én lett államosítva,  és a polgári  is-
kolával 1917-ig közös igazgatás alatt állott.

Az iskola belső életére vonatkozó adatokat 
államosításakor (1904-ben) megírta 
Margócsy  Gyula2 akkori  igazgató  az  általa 
összeállított értesítőben.

1 Haviár Dániel (1816–1867) lelkész, esperes, a gimnázium tanácselnöke.
2 Margócsy  Gyula:  Szelestye,  1851.  április  25.–Aszód.  1921.  június  1.  Tudós  tanár. 

Szarvason a polgári iskola, majd a tanítóképző igazgatója volt.

Haviár Dániel

Némethy Samu



Az államosításától 1917-ig eltelt időszak történetét Némethy Samu3 pol-
gári  iskolai  igazgató  foglalta  össze  az  iskola  1927–28.  évi  értesítőjében, 
1917-től pedig – itt-ott kitérve az előző évekre is –  özv. Fertigné Ploy  
Hermin állította össze4. 

Az állami elemi iskola szervezeti felépítése

Tanfelügyelőség

Az  iskola  államosításakor,  1904-ben  Rezei  
Silvics volt  Békés  vármegye  tanfelügyelője, 
míg 1907-ben Mikler Sándor lett utóda. Segéd-
tanfelügyelők az ő idejében:  Horváth  Dezső 
és  Kóródy  Ferenc.  Valamennyien  őszinte  jó-
akaratú pártfogói voltak az állami elemi iskolá-
nak.  1920–25-ig  Pethő  János tanfelügyelő  is 
Békés megyébe volt beosztva, 1919 szeptemberé-
ben  pedig  Pár  Ernő orosházi  polgári  iskolai 
igazgatót  bízta 
meg a román kor-
mánybiztos5 ideig-
lenesen  a  járási 
tanfelügyelettel. 
Mikler Sándor tan-
felügyelő  nyugdí-

jaztatása  után,  1922  márciusában  Szent
kereszthy Tivadart nevezte ki a vallás és köz-
oktatási  miniszter  úr  Békés vármegye tanfel-
ügyelőjévé. Benne a legjobb indulatú főnököt, 
atyai jó barátot kapta a megye tanítósága. Maga 
is vasszorgalmú, fáradhatatlan munkása a tan-
ügynek, ki csupán kötelességének él, bölcs irá-
nyítással,  vezetéssel,  a  lelkiismeretes  munkát 
tanítóitól is megkívánja. Emellett azonban min-
dig jóindulat vezérli, és a szarvasi állami elemi iskola tanítótestülete is min-
denkor csak jóakaratot tapasztalt részéről. Kóródy Ferenc helyett, ki 1925-ben 
nyugalomba vonult, ugyanezen évben Bendák Gyula lett segéd-tanfelügye-
lővé kinevezve.

3 Némethy  Samu  (1870-?)  polgári  iskolai  tanár,  író,  számos  tudományos  és  társadalmi 
egyesület tagja. 1921-től a szarvasi polgári leányiskola igazgatója. 

4 Özv. Fertigné Ploy  Hermin  írásában itt említi először nevén önmagát. Mindvégig külső 
szemlélőként, harmadik személyben ír magáról, egyetlen személyes jellegű mondata sincs. 

5 A Tanácsköztársaság  bukása  után  (1919.  április  28.)  román  csapatok  szállták  meg  a 
községet.  Élére  román  kormánybiztost  neveztek  ki.  A megszállás  1920.  március  2-ig 
tartott. 



Gondnokság6

A társulati iskolának nem volt  gondnoksága, hanem kormányzó testülete. 
Ennek első elnöke,  volt  alapítója,  néhai  nagytiszteletű  Haviár  Dániel,  ki 
után  sorban következett:  Télessy József, Szlovák Samu, Pohl Dániel, Kontúr  
József, Áchim Ádám és Haviár Dani, az iskola egykori alapítójának és a tár-
sulati iskola első elnökének idősebb fia. Ő önzetlen buzgalommal fáradt az 
iskola államosítása érdekében, s ennek megtörténte az ő nevéhez fűződik.

Államosításakor, 1904-ben gondnokság került az iskola élére, melynek 
első elnöke Mikolay Mihály kir. közjegyző volt. 1908-ig közös volt a polgá-
ri és elemi iskola gondnoksága, ebben az évben azonban külön gondnoksá-
got kapott az elemi iskola, élére dr. Haviár Gyula kir. közjegyző került, aki 
jelenleg is elnöke.

1917-ben vált el az elemi iskola teljesen a polgári iskolától, külön igaz-
gatás alá került, s ekkor a gondnokság tagjai a következők voltak:

Kinevezett tagok: dr. Haviár Gyula elnök, Jeszenszky Frigyes, Liska  
János, dr. Szemző Gyula, dr. Wicland Sándor.

Választott tagok:  Benka Gyula7, Haviár Dani, 
Kelló Gusztáv,  Kollár  Lajos,  Kovács János,  Po
nyiczky Kálmán, Raskó Kálmán.

Hivatalból való tagok:  Bartos Pál, dr.  Déri  
Henrik, Fetzer József, Pribelszky Pál.

Az 1916–17.  tanévben elhalt  Elefánt  János 
helyett  Tóth  Pál lett  megválasztva,  dr.  Mikolay 
István helyett Mocskonyi József kinevezve a gond-
nokság tagjává. 

1920-ban lejárt a gondnokság megbízatása, de 
közbejött akadályok miatt csak 1922-ben lett újjá-
szervezve következőképpen:

Elnök: dr. Haviár Gyula. 
Kinevezett  tagok:  Dauda Mihály,  dr.  Dérczy  

Ferenc,  Halász  Szabó Imre,  Kutlik  Endre,  Némethy  Samu,  id.  Neumann  
Jenő, Papp István.

Választott tagok: Benka Gyula, Haviár Dani, Kelló Gusztáv, Ponyiczky 
Kálmán, Raskó Kálmán, Tóth Pál, Veles György és dr. Sziráczky János.

Hivatalból való tagok:  Placskó István, Belopotoczky György, Fehér  
József, Kita András, és özv. Fertigné Ploy Hermin.

6 A  mindenkori  gondokság  tagjai  a  város  vezető  tisztségviselői,  lelkészei,  tanítói, 
értelmiségei és virilisei (legnagyobb adófizető polgárai) közül kerültek ki.

7 Benka Gyula (1838–1923) pedagógus, pedagógiai író, újságíró. 1862-ben került a szarvasi 
evangélikus  gimnáziumhoz  tanárnak,  melynek  1884-től  1908-ig  igazgatója  volt.  Meg-
szervezte a tanítóképzést és a zenei képzést; valamint az új gimnázium építtetését. 

Benka Gyula



Az ugyanazon évben elhalt Haviár Dani és 
Tóth  Pál  helyett  dr.  Benczúr  Vilmost és  
Fabriczy Györgyöt,  1923-ban Benka Gyula 
helyett  dr.  Déri  Henriket  választotta  meg a 
község képviselő-testülete gondnoksági taggá. 
Az 1923-ban elhalálozott  Papp István és id. 
Neumann  Jenő  helyett  Bartos  Pált8 és  dr.  
Schauer Gábort  nevezte ki a vármegye fő-
ispánja. 1924-ben dr. Sziráczky János és Veles 
György helyett választott tag lett:  Biki Nagy 
Imre és Pataki János.

Hivatalból tag lett 1925-ben még Szelényi  
János, mint az ág. h. ev. egyház igazgató lel-
késze,  dr.  Tóth  Pál  mint  ügyvezető  községi 

orvos – dr. Belopotoczky György helyett – és Kita András helyett  Komár 
György, a község bírája.

A gondnokság hat-hat évenként újra alakul. 1928-ban járt le megbízatá-
sa, s azóta tagjai a következők.

Kinevezett tagok: dr.  Haviár Gyula elnök, Bartos Pál, Dauda Mihály, 
Halász Szabó Imre, Kutlik Endre, Némethy Samu, dr. Schauer Gábor és 
vitéz dr. Haviár Gyula.

Választott tagok: dr. Benczúr Vilmos, vit. Biki Nagy Imre, dr. Déri Henrik, 
dr.  Dérczy Ferenc, Fabriczy György, Pataki János,  Ponyiczky Kálmán és 
Raskó Kálmán.

Hivatalból való tagok:  Galáth János községi bíró, dr. Tóth Pál ügyve-
zető községi orvos, Kelló Gusztáv az ág. h. ev. egyház igazgató lelkésze,  
Fetzer József esperes-plébános és özv. Fertigné Ploy Hermin ig. tanító.

Dr. Haviár Gyula 1908 óta, tehát 21 éve elnöke az állami elemi iskola 
gondnokságának és annak történetében maradandó emléket emelt magának. 
Minden  cselekvésében  érezzük  jóakaratú  támogatását,  az  iskola  érdekeit 
mindenkor meleg ügyszeretettel és lelkes buzgalommal mozdítja elő.

Vége az első résznek. A Szarvasi Krónika 32. számában folytatjuk. A 2.  
részben az iskola „tanítótestületét” mutatja be a szerző.

Özv. Fertigné Ploy Hermin szövegét szerkesztette, 
képekkel és jegyzetekkel ellátta:

dr. Kutas Ferenc.

8 Bartos  Pál  (1882–1964)  evangélikus  lelkész.  1914–42-ig,  nyugdíjazásáig  szolgált 
Szarvason.  Sokrétű  tevékenységéből  kiemelkedik  az  Árvaház  építésének  szervezése 
(1926),  valamint  az  evangélikus  énekeskönyv megszerkesztése  és  saját  költségen  való 
megjelentetése (1937).

Bartos Pál ev. lelkész



Kislexikon 
az állami elemi iskola történetéhez

Ploy Hermina  Emma Eufrozina  1875.  április  9-én  született  Körmöczön 
Ploy Károly róm. kath. papírgyáros és Grossman Hermina ev. gyermeke-
ként.  1893-ban  szerzett  tanítónői  oklevelet,9 Orosházán  kezdett  tanítani. 
1896-ban házasságot kötött Fertig Alajossal, aki korábban plébános volt, de 
polgári hivatást választott. 1901-től, férje halálától használta hivatalosan is 
az özv. Fertigné Ploy Hermin nevet.

1905-ben helyezték át Orosházáról Szarvasra az állami elemi iskolába. A 
tanítványok Fertig néninek szólították. 1917-ben kinevezték az iskola igaz-
gató tanítójának. Nyugdíjazásáig, 1935-ig tanított az állami iskolában. Veze-
tői beosztása mellett a mindenkori első osztályosok tanítónője volt. 

Amint az írásában követhető, rendkívül aktív pedagógus volt. Több járu-
lékos feladatot is ellátott (könyvtár, vöröskereszt, alapítvány), számos köz-
ségi testület tagjaként is tevékenykedett. 

1946. december 31-én hunyt el a gyulai kórházban. 1947. január 4-én 
búcsúztatta a szarvasi Szelényi János ev. lelkész és Reményi Gyula kántor.10 
A szarvasi Ótemetőben nyugszik a 45 évvel korábban elhunyt férje mellett. 

Fertig  Alajos (1861–1901)  a  Nyitra 
megyei  Holicson született  gazdálkodó 
családból.  Teológiát  végzett,  1884-től 
Aranyos-Maróton plébánosként dolgo-
zott. 1998-ban Budapesten középisko-
lai tanári oklevelet szerzett, és elhagyta 
a papi pályát. 1896-tól 1901-ig, halálá-
ig a szarvasi gimnázium magyar nyelv 
és irodalom tanára volt. 1896-ban kö-
tött házasságot Ploy Hermin tanítónő-
vel. Egy fiúgyermekük született.11

Adatközlők

Sárközi Józsefné, Tusjak Lászlóné, Demeter Istvánné id.; Demeter Jolán, Demeter László dr., 
Krasznai Mihályné Kövess Enikő, †Kutas Ferencné Szlovák Ilona, Szigeti Györgyné.

Források: Ótemplomi Levéltár anyakönyvei; Szarvasi Krónika 27. és 31. sz.; Vajda P. Gimn. 
Jubileumi Emlékkönyve 2002; Városi Könyvtár iskolai emlékkönyvei.

9 Forrás: Familysearch, Tusjak Lászlóné közlése.
10 Forrás: A szarvasi evangélikus egyházközség halotti anyakönyve. 
11 Fertig Alajos nekrológja. Szarvas és Vidéke 1901. 12. évf. 47. szám (november 24.) 1. o.



Fertig néni emléke

Édesanyám hatéves koromban íratott be városunk egyetlen állami elemi is-
kolájának első osztályába. Ez volt az 1934/35-ös tanév. Iskolánk épületében 
négy alsó osztály működött. Minden osztály tanító nénije sok éves tapaszta-
latával, szeretetteljes egyéniségével szinte vonzotta ide a nebulókat. A négy 
tanító néni egyike volt Fertig néni, az én első tanító nénim; a postás, a szü-
lők, a tanítványok Fertig nénije. Akkor még nem tudtam, hogy ő az iskolánk 
igazgató tanítónője is. 

Sokáig azt  hittem, ez a  keresztneve, de a naptárunkban nem találtam 
ilyen nevet. Évek múlva, az Ótemetőt járva tudtam meg, hogy ő Fertig  
Alajosné, egykori gimnáziumi tanár özvegye, a lánykori neve Ploy Hermin. 

Fertig néni reggelenként mindig időben érkezett. Megszemlélte a folyo-
só és a tanterem cserepes növényeit. Öntözésüket másra nem bízta. Irányí-
totta a kis heteseket és a kincses doboz használatát. Ez a doboz őrizte Fertig 
néni megmentett kincseit, a talált gazdátlan színeseket és néhány palavesz-
szőt.  Fodor bácsi,  a pedellus is jó néhány színest megmentett a szemetes 
kosárból. Fertig néni ezeket saját éles késével remek munkaeszközzé vará-
zsolta. Kését kis fekete tarsolyában tartotta. A doboz kincsei köztulajdonná 
lettek. A szülők is hozzájárultak gyarapításukhoz. Fertig néni ezzel a mód-
szerrel a tárgyak megbecsülésére, takarékosságra, a közkincs óvására, be-
csületességre,  másoknak örömszerzésre,  s  főleg  rendre  szoktatta,  nevelte 
tanítványait. Valamennyien használhattuk a felújított szép színeseket, de kü-
lönösen jót tett a szegényebb sorsúaknak.

Elsős koromban még igen fontos munkaeszköz volt a palatábla. Otthon 
erre írtuk a házi feladatot is. Télen csak a párásodástól kellett óvni. Sokunk-
nak két palája is volt, mert a családokon belül ez öröklődő kincs volt. A sok 
otthoni gyakorlás eredményét Fertig néni is észrevette, és ösztönző dicsére-
tekkel jutalmazta. Tudatosan használta ezt a módszert, mert tudta, hogy az 
elismerő szavak újabb sikerélményeket fognak eredményezni. Ugyanezt a 
módszert használta a gyengébb vagy a félénkebb tanulóknál, akikkel türel-
mesen külön is foglalkozott.

Iskolánk udvarát keskeny virágos sáv szegélyezte, amit Fodor bácsi gon-
dozott. Volt egy tornaórákra kijelölt rész, de azon a területen egyszerre csak 
egy osztály tornászhatott. A tornaruha használata csak a harmadik osztálytól 
volt kötelező. A tornaórák télen a tantermekben folytak. Fertig néni csoport-
ja énekes gyermekjátékokkal, mozgásos versenyekkel ügyeskedett. Hasonló 
volt a mai óvodai testneveléshez. Tornaórák után Fodor bácsi a terepet kis 
gereblyével elsimította.

Fertig néni kézimunka órái is kedves emlékeim közé tartoznak. Az első 
osztály tananyaga a horgolás volt. A horgolótűvel ismerkedtünk előbb. Az-



tán jött a kis- és nagypálcika, a levegő szemek és a ráhajtások ismerete. És 
lett belőle egy kancsótakaró és egy tálcakendő. Egész évben ezt nyüstöltük. 
Végre kikerekedett! Ajándékra készült Anyák napjára. De ezt Fertig néni tü-
relmes, javítgató munkájának köszönhettük: türelmesen végezte a hibák el-
tüntetését.  Ma is ha egy pulóveren futó szemet,  vagy szegélyt  kell  meg-
erősítenem, Fertig néni jut eszembe. 

Fertig néniről ma már kevés emléket őrzök. Nyolcvannyolc éveim távol-
sága már megfakította őket. Ezek inkább felvillanó benyomások. Az emlé-
kek  idővel  meg  is  szépülnek.  Fertig  néni  soha  nem  szégyenített  meg 
gyermeket. Nem emlékszem, hogy lett volna sarokba állítás. De arra igen, 
hogy egy-egy problémás gyerekkel tőlünk távolabb leült, és sokáig elbeszél-
getett. Az ilyen beszélgetésekből sok mindenre fény derült. Mi csak annyit 
vettünk észre, hogy Fertig néni a keménységet szeretettel oldotta fel.

Fertig néni törékeny alakjára, fürge tipegő mozgására mégis jól emlék-
szem. Általában sötét színű, főleg feketés, szürkés öltözetben láttuk őt. Ez is 
egyszerűségének, szerénységének volt a jele.

Fertig néni életének nehézségeit, a gyászt, az özvegységet, fiának távol-
létét, a magányát csak szüleinktől hallottuk. Mi soha nem éreztük és nem is 
értettünk ezekből semmit, mert tudatos szeretete hozzánk formálódott, ezzel 
is védett. Igazi pedagógus egyéniség volt. 

Emlékeit leírta egykori tanítványa: Búzás Zsuzsa 
(Szigeti Györgyné nyugalmazott tanárnő) 

Fertig néni és az egyik első osztálya az 1910es években



Négy év az állami elemiben
Demeter Istvánné Mikolay Edit emlékei

1927-ben születtem Szarvason. Édesapám,  Mikolay István a Hitelbankban 
volt tisztviselő. Ezt a bankot az édesapja alapította egy Liska nevű társával. 
Anyukám  Kovácsik Edit.  Az ő apukája korán meghalt,  ekkor költözött  a 
család Tótkomlósról Szarvasra Brózik Ilona nagymamámhoz, így lett az én 
családom szarvasi.

A szüleim nagyon célszerű emberek voltak. 1935-ben, amikor iskolás 
lettem, Szarvas egyetlen állami elemi iskolájába írattak, mert nem akarták, 
hogy korán keljek. Az államiban nyolc órára kellett iskolába mennem, az 
egyháziban hét órakor kezdődött az istentisztelet meg az ének. Nálunk dél-
ben befejeződött a tanítás, így naponta csak négy órát tanultunk. 

Elsőben még palatáblánk volt, egyik oldala vona-
las, a másik kockás, és palavesszővel írtunk rá, kis 
szivaccsal töröltük le. A mai gyerekek már azt sem 
tudják, mik ezek. Volt színes ceruzánk is, azzal raj-
zoltunk.  Később  már  ceruzát,  tintát  és  mártogatós, 
vágott  fémhegyű  tollat  is  használtunk,  vonalas  és 
kockás  füzetbe  írtunk.  A tintásüveg  helye  a  padba 
mélyesztett fedeles tartóban volt, itatóspapírt is tar-
tottunk a füzetben. Olvasást, írást és számolást tanul-
tunk, kézimunka, ének-, torna- és hittanóránk is volt. 

A „tízórait” kis uzsonnás táskánkban hordtuk, azt 
ettünk, amit vittünk. Délutáni foglalkozások csak rit-
kán voltak. Amikor érett, vadgesztenyét gyűjtöttünk, 

kiskocsival vittük be az iskolába, úgy tudtuk, hogy radírt készítenek belőle.
Mind a négy elemi osztályt az államiban jártam ki. Nagyon jól emlék-

szem a tanítóimra. Első osztályban  Fertig Alajosné tanított, akit mindenki 
Fertig  néninek  nevezett.  Ő 
idős  volt,  utánunk  már  nyug-
díjba  is  ment.  A második  év-
ben  Kovácsné Glück Ilonka né-
ninél tanultunk.  Kovács Icának, 
a  patikusnak  az  anyukája  volt. 
Icával  nagyon  jó  barátnők  let-
tünk,  amikor  férjhez  mentünk, 
mert szemben laktunk a patiká-
val. Ica már nem él, de a lányai-
val,  Kozák Évivel és  Szabados
né Kozák Ilcsivel ma is ismeret-
ségben vagyunk. 

Mikolay Editke I. o.  
tanuló

Editke a táblánál Placskó Márta nénivel



Harmadik  osztályban  Nagy Jolánka néni  volt  a  tanítónőnk,  miután 
Fertig néni nyugdíjba ment, ő lett az igazgató-tanító. A negyedik osztályt 
Placskó  evangélikus pap lányával,  Márta nénivel kezdtük,  de év közben 
férjhez ment és elköltözött, ezért  Plenczner Dita  néni vette át az osztályt.  
Nagyon megsirattuk a tanító nénit, ő is sajnált minket. Ezt az érzést én is át-
éltem, amikor tanítónő lettem, és év közben vettem át egy osztályt. 

Az állami elemi iskola második osztálya 1935/36ban. Tanítónő dr. Kovácsné Glück Ilona. 
Felülről 2. sor jobb oldalról: második (dr.) Sárkány Angyalka, harmadik Mikolay Edit (Deme
ter Istvánné); negyedik Búzás Zsuzsa (Szigeti Györgyné); dr. Kovácsné Glück Ilona tanítónőtől  

balra második Garai Ilona (Valach Jánosné)
Fiúk és lányok együtt jártunk, de mi lányok jóval többen voltunk. Ma már 
csak  néhányan  maradtunk,  máig  jó  kapcsolatban  vagyunk.  Elsősorban  a 
szarvasiakkal, Búzás Zsuzsával, aki Szigeti Györgyné néven lett tanárnő, és 
Sárkány Angyalkával, aki a város ismert doktornője volt, amíg nyugdíjba 
nem vonult. Igaz, hogy csak telefonon tartjuk a kapcsolatot. Hiába, eljárt  
felettünk az idő. Nem régen távozott közülünk Valach Jánosné Garai Ilona, 
aki szintén tanárnő lett. Néhányan még más városokban is élnek. 

Amikor kijártam a negyediket, polgári iskolába mentem. Két év után a 
tanítónőképzőbe iratkoztam, ez ötéves képzés volt. Négy év „líceum”, ez 
után lehetett érettségit tenni. Aki elvégezte az ötödik évet, abból képesített 
tanító lett. Én is az lettem, tanítottam Mezőtúron, Nagyrátán, Csabacsűdön. 
Férjhez mentem, négy gyermekünk született. Most nyugdíjasként élek, örü-
lök négy gyermekemnek, tíz unokámnak, négy dédunokámnak. 

Demeter Istvánné Mikolay Edit emlékeit lejegyezte: 

Dr. Kutas Ferenc



Lelkes Pál

A szarvasi tanyai iskolák története
15. rész

Válság és kilábalás

A 14. rész a Szarvasi Krónika 29. számában jelent meg. A részletben a szer
ző a tanyasi iskolák és a tanyasi tanítók I. világháború utáni helyzetét mu
tatta be. 

A 30-as években kitört gazdasági válság nem kerülte el 
a népnevelés ügyét sem, hatása kiterjedt Szarvas terüle-
tére is. Az állam négy városi tanítói állást azon a címen 
szüntetett meg, hogy tanulóik létszáma nem éri el a hat-
vanat.  Majd kiadta a  XLVII.  számú rendeletet,  amely 
szerint tanítói állás ezentúl csak a miniszter engedélyé-
vel tölthető be, és egyidejűleg bevezette a segédtanítói 
szolgálatot.

A válság az egyházközséget is nehéz helyzetbe so-
dorta, úgyhogy az Ezüstszőlőben építendő iskola tervét nem volt képes va-
lóra  váltani.  A városban  épített  Árvaház  a  hat  tanerős  központi  iskola, 
valamint a két tanyasi iskolának: az Ószőlőinek és a Mótyóinak a felépítése 
nemcsak hogy teljesen kimerítették tartalékait, de kölcsönök felvételére is 
kényszerítette. Úgyhogy az Ezüstszőlői iskola túlzsúfoltságát, ahol 130 ta-
nuló esett egy tanerőre, csak egy kisegítő tanerő beállításával tudta enyhí-
teni.  Helyettesként  Matusik  Júlia okleveles  tanítónőt  választva  meg, 
akinek a helyi 42 pengős javadalmához a VKM1 havi 73 pengő hozzájáru-
lást utalt ki. Az ezüstszőlői túlzsúfoltságát véglegesen azonban csak a pár év 
múlva létesített állami iskolával lehetett megszüntetni.

A gazdasági válság a szarvasi tanyasi tanítókat is elérte. A búzafizetéses 
tanítók a válság éveiben több száz pengő veszteséget szenvedtek azáltal, 
hogy az állam a fizetés-kiegészítésénél a búza árát még akkor is 27,84 pen-
gővel értékelte, amikor a búza forgalmi ára csaknem 10 pengő alá zuhant. A 
készpénzfizetéses tanítók fizetését  pedig az állam 10 %-kal csökkentette. 
Ugyanakkor az egyház megvonta a hadviselt tanítóktól a hadi pótdíjat. A 
szarvasi ev. tanyasi tanítók nem részesültek tanyasi pótlékban, és nem kap-
ták meg a kedvezményes utazásra jogosító arcképes igazolványokat sem.

Hogy a népnevelés ügye ilyen körülmények között nem fejlődött vissza, 
az csak annak a fennkölt szellemnek volt köszönhető, amely az akkori  ta-
nyasi tanítók lelkét eltöltötte. Ezeknek a népüket és hivatásukat szerető 
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tanyasi tanítóknak ezekben a nehéz időkben, az anyagi gondokkal küszköd-
ve is volt erejük arra, hogy a népet önzetlenül szolgálják, és kétségbeejtő 
helyzetében vigasztalják, sőt még arra is volt erejük, hogy a továbbképzés 
alkalmait  felhasználva  csaknem valamennyien  részt  vegyenek  a  szarvasi 
Tessedik Sámuel Gazdasági Iskolában 1934-ben rendezett négyhetes tanfo-
lyamon.

A VKM-nek 1930. évi XLVII. t.c. rendelkezése szerint az 1932. évi no-
vember 2-án történt egyházi közgyűlésen a furugyi iskolai megüresedett ta-
nítói  állást  csak  segédtanítóval  lehetett  betölteni.  Így  a  segédtanítóul 
megválasztott Szakács György okleveles tanítónak a következőkben állítot-
ták ki meghívó levelét:

Meghívó levél

A szarvasi  ág.  hitv.  ev.  egyházközség  mai  közgyűlésén  Önt,  Szakács 
György,  a  XXIV. számú tanítói  állásra a  furugyi  iskolához segédtanítóul 
megválasztotta azzal, hogy majdani véglegesítése esetén ez a meghívó levél 
a rendes tanítókat megillető, s az egyházmegyei híványkönyvből kiírandó 
hívánnyal fog felcseréltetni.

I. Javadalma lészen:
1. Szabad lakás, kert és a hozzá tartozó föld. A lakás belső takarítása a 

tanító kötelessége.
2. Évi 25 q, azaz huszonöt métermázsa búza negyedévenként előre ki-

mérve az egyházközség magtárában.
3. Fizetéskiegészítő államsegély az 1930. évi XLVII. t. c. értelmében az 

állam pénztárából.
II. Kötelessége lészen
1. Az I–VI. oszt. vegyesnemű mindennapi iskola tanítói állásával egybe-

kötött minden munka, amit az ide vonatkozó egyházi és állami törvények, 
rendeletek és utasítások előírják.

2.  Külön díjazás nélkül  vasárnaponként  első adventtól  pünkösdig, ill. 
Szentháromság vasárnapig istentiszteletet tartani, s az ismétlő iskolai okta-
tást végezni.

3. Véglegesítése esetén belépés rendes tagnak a helyi tisztviselők özvegy- 
és árvasegély-egyletbe, addig pedig tetszés szerint beléphet vagy nem.

A mindinkább súlyosbodó gazdasági  válság  egyre  elviselhetetlenebbé 
tette  a  szarvasi  ev.  egyházközségre  nehezedő  iskolafenntartási  terheket. 
Annyira, hogy az egyház vezetősége arra kérte a VKm-t, hogy a tanítók  
helyi javadalmát csökkentve a fizetéskiegészítő államsegélyt állásonként 
90 %-ra emelje, avagy vegye át az egyháztól az összes evangelikus iskolát álla-
mi kezelésbe. A VKm a 65350/1993. VI. számú 1933. évi március 8-án kelt 



leiratával értesítette a szarvasi ev. egyházközséget, hogy a helyi javadalom 
leszállítására, s a fizetéskiegészítő államsegély párhuzamos emelésére irá-
nyuló kérelmét az államháztartás – jelen súlyos helyzetében és mindennemű 
költség fedezetnek hiányában – nem teljesítheti. Azonban, hogy az iskola 
fenntartási terheivel viaskodó egyházközségnek segítségére legyen, felhívta 
Békés  vármegye  közigazgatási  bizottságát,  bocsátkozzék  tárgyalásba: 
Szarvas nagyközség közönsége állandó és méltányos összegű iskolafenntar-
tási segélyt biztosítson az ev. egyházközségnek, mert a nagyközség az 1868. 
XXXVIII. t. c. 23. §-a értelmében köteles iskolafenntartó, tehát az ev. egy-
házközség önkéntes tehervállalásainak minden előnyét élvezte eddig.

Szarvas  politikai  község azonban ugyancsak  a  gazdasági  válság nyo-
masztó hatására való hivatkozással a 96/1934 és 6559/1934. számok alatti 
átiratával arról értesítette a szarvasi ev. egyházközséget, hogy az egyház-
községnek  az  iskolák  fenntartására  állandó  segélyt  nem  tud  biztosítani. 
Szinte csodaszámba ment, hogy a szarvasi  ev.  egyházközség a gazdasági 
válság mély pontjából ki tudott vergődni, s hogy iskoláit – nagy erőfeszíté-
sek árán ugyan –, meg tudta tartani.

A gazdasági válság némi enyhülésével újra napirendre került az Ezüst-
szőlői iskola túlzsúfoltságának kérdése. Békés vármegye tanfelügyelője az 
1890/935. számú leiratában felhívta az ev. egyházközséget, hogy szintén az 
állami  költségvetésben új  tantermek felépítésére bizonyos összeg vétetett 
fel, s miután Ezüstszőlőben egy új tanterem, esetleg tanítói lakás felépítése 
most már halaszthatatlan, közölje, hogy először: A tantermek céljára rendel-
kezésre áll-e, s megfelelő nagyságú terület? Másodszor: Az iskolafenntartó 
a telken kívül kb. mily összeggel járulna hozzá az iskola felépítéséhez, ill. 
mily összegű építési államsegélyre volna feltétlenül szüksége?

Megjegyzendő, hogy a kézi és az igás napszám, továbbá a tanterem fel-
szerelés és bebútorozása minden esetre az iskolafenntartó terhét képezi.

Miután az egyházközség újra kinyilatkoztatta, hogy súlyos anyagi hely-
zete miatt az iskolaépítés költségeit nem tudja vállalni, a törvényhatósági bi-
zottság iskolaépítésre a politikai községet szólította fel.

Mivel úgy az ezüstszőlői iskola túlzsúfoltságának megszüntetése érdeké-
ben létesítendő új iskola felépítésének a feladata Szarvas politikai községre 
hárult, a község iskolatelek adományozása ügyében az egyházhoz fordult 
kérelemmel. A község – mielőtt még felépítette volna az iskolát – az Ezüst-
szőlői ev. felekezeti iskola mellett szervezett egy községi jellegű tanítói ál-
lást.  A  tanítás  az  evangélikus  iskolában  váltakozó  rendszerrel  folyt 
olyképpen, hogy délelőtt az egyházi iskola IV–VI. osztályú tanulói, délután 
pedig a községi iskola I–II. osztályú tanulói vették igénybe az iskola tanter-
mét. A községi tanítói állásra Litauszki János lett helyettesként megválasztva.

Az új („Kis”) Ezüstszőlői iskola 1939-ben végül mégis az állam által 
épült fel, és így állami jellegű lett,  amire Békés vármegye tanfelügyelője 



3410/939. számú átiratával arra szólította fel az ev. egyházközséget, járuljon 
hozzá az ev. egyházi iskola, és az újonnan épített állami iskola olyan koope-
rálásához, hogy a körzet tanulói közül az I–III. osztály tanulói az állami is-
kolába, a IV–VI. osztály tanulói az egyházi Ezüstszőlői iskolába járjanak.

Az új Ezüstszőlői iskola

Az egyház az 1939. december 5-én hozott határozatával az ajánlott kooperá-
cióhoz egy próbaesztendőre hozzájárult azzal, hogy a 90%-ban evangélikus 
lakosság körzetében lévő állami iskolában evangélikus vallású tanerő alkal-
maztassék, s hogy a tanulók által már beszerzett tankönyvek az új állami is-
kolában  is  használhatók  legyenek.  Az  Ezüstszőlői  Állami  Iskola  első 
tanítójául a miniszter Jankó István okleveles tanítót nevezte ki.

A szarvasi ev. egyház iskolaszéki értekezletén már az 1939. évben fel-
merült az elemi népiskola nyolc osztályúvá való fejlesztésének a kérdése. 
Az iskolaszék úgy határozott, hogy az egyház ne várja meg a törvény e tár-
gyú intézkedését,  hanem a protestáns tradíciókhoz híven már most tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az iskolák nyolc osztályúvá való fejlesztése 
érdekében. Ennek a határozatnak az értelmében a belterületi iskolákban már 
az 1939/40. tanévben felállították a VII. osztályt, a tanyasi iskolákban pedig 
a következő 1940/41. tanévben nyílt meg a VII., majd az 1941/42. tanévben 
folytatólagosan a VIII. osztály. Bár elismerést érdemelt a szarvasi ev. egy-
ház iskolafejlesztési buzgalma, meg kell jegyezni, hogy az egyház ez irányú 
törekvése inkább csak jóindulatú kísérletnek volt tekinthető, mert az iskolák 
nyolc osztályúvá való fejlesztésének abban az időben mind személyi, mind 
tárgyi feltételei hiányoztak. Ezt a nagy jelentőségű problémát már csak a 
felszabadulás után lehetett megoldani.

Az Ezüstszőlői Állami Iskola létesítésével le is zárult a szarvasi tanya- 
világ iskoláinak a szaporítása. Bár a legtöbb tanyasi iskolának a létszáma, 



amint az a Siratói iskola létszámának alábbi kimutatásából kitűnik, ezután is 
magas volt,  újabb iskolák létesítésére sem az evangélikus egyházközség, 
sem Szarvas politikai község többé nem vállalkozott, nemcsak a gazdasági 
helyzetük ziláltsága miatt, hanem főképpen azért, mert egyre feszültebb lett 
a politikai helyzet, s az emberek lelkét a háború izgalmai és rémei foglal-
koztatták.

A Siratói iskola létszámának alakulása, amelyre fentebb hivatkoztunk, a 
felszabadulás előtti években a következő volt:

1936/37. tanévben 81 tanuló I–VI. osztályban.
1937/38. tanévben 92 tanuló I–VI. osztályban.
1938/39. tanévben 88 tanuló I–VI. osztályban.
1939/40. tanévben 91 tanuló I–VI. osztályban.
1940/41. tanévben 88 tanuló I–VI. osztályban.
1941/42. tanévben 91 tanuló I–VII. osztályban.
1942/43. tanévben 82 tanuló I–VII. osztályban.
1943/44. tanévben 97 tanuló I–VIII. osztályban.
Sajnos, az iskolák csendes munkáját 20 évi viszonylagos nyugalom után 

újra az esztelen és véres háború tombolása zavarta meg. Ellenséges hadak 
vonultak községünkön keresztül, germán majd orosz csizmák gázoltak át 
drága hazánk testén: rémület és rettegés szállta meg az ártatlan gyermeklel-
keket.  A háború  borzalmas vihara  végigszáguldott  az  egész  országon,  és 
nem kerülte el az iskolákat sem. A városi tanítók közül ötöt, a tanyasi taní-
tók  közül  Roszik  János siratói,  Hanó János ezüstszőlői,  Litauszki  János 
Orosházi úti községi és ifj. Dankó János Inkey-kákai tanítókat ragadta ki az 
iskolájukból, az otthonukból. Évek teltek el, míg a hadifogságból hazatér-
hettek, és nevelői munkájukat tovább folytathatták. Ifj. Dankó János tanító, 
aki alig töltötte be a 20. életévét, fiatalon halt meg, a szolnoki szőnyegbom-
bázás áldozata lett.

Nagy volt a fellélegzés, amikor 1944. október hó 7-én a szovjet csapa-
toknak városunkba történt  bevonulásával megszűnt végre az évek hosszú 
során át tartó idegfeszültség. Elült a harci zaj, nem sikoltott egész nap a szi-
réna,  és  nem dübörögtek  a  levegőben a  bombázó repülőgépek motorjai. 
Megindult a munka mindenütt, így az iskolákban is. A politikai és a gazda-
sági  téren végbement  változásokkal egy időben a népoktatás  is  gyökeres 
változáson ment át. Ez a változás országos viszonylatokban az iskolák álla-
mosításával és az iskolarendszer átépítésével kezdődött.

A 32. számban folytatjuk.
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Rejtőzködő értékek a Nagykönyvtárban

Harencsár Balázs

Hölgyek és titkaik őrzője
Hölgyek titkára, Lampel R. kiadása, Bp. 1903, 80 o.

A Tessedik Sámuel Múzeumban található Régi Gyűjtemény (korábban A Gim
názium Nagykönyvtára), amely most a Városi Könyvtár gondozásában áll,  
nemcsak az évente több ízben idelátogató irodalmároknak jelenthet érdekes
séget és élményt, hanem a kultúra iránt érdeklődő közembernek is. A majd’  
negyvenezer  példány  között  találni  olyan  ritkaságokat  is,  amelyek  szinte  
igénylik a fellapozásukat. A most induló sorozatban ezekből szemelgetünk. 

* * *
Ilyen ritkaság a „Legujabb”  Höl
gyek titkára című 80 oldalas kiad
vány. A mai helyesírással  a  ’leg
újabb’ jelző nem a hölgyekre, ha
nem  a  kiadványra  vonatkozik, 
ugyanis  a  fenti  kötetnek  korábbi 
kiadásai is vannak. A Hölgyek tit
kára  sorozatot  a  Landerer  Lajos 
és Heckenast Gusztáv által alapí
tott nyomda gondozta, amely 1873
ban a FranklinTársulat nevet vet
te fel.  Ugyanebben az évben adta 
ki  a  Hölgyek  titkára  levelező
könyvet, ami az új intézmény első 
kiadványa  volt.  Korábbi  példá
nyok is  készültek,  ez  már  a  ne
gyedik  kiadás.  Hasonló  címmel 
az  időközben a Franklinhoz csat
lakozó  Méhner Vilmos is jelente
tett meg könyvet. A most bemuta
tott kötet szerkesztője a cég egyik 
legjelentősebb üzleti „partnerkap

csolatának” vezetője,  Lampel  Róbert. Az általa  vezetett  könyvkereskedés 
teljes egészében beolvadt a nyomdába.  Lampel 1903ban adta ki a „Legu
jabb” Hölgyek Titkára, igen elterjedt, népszerű kiadványát.1

A Régi Gyűjteményben található példány története is megér néhány szót, 
hiszen a könyv belső lapján  Dubovszky Irén kézírása látható 1907ből 
Rákoskeresztúrról. 

1 A Franklin Nyomda százéves története: Baranyi Dóra, Budapest, 1973



Férjével, Bartos Pál evangé
likus  lelkésszel  1914ben  köl
töztek Péteriből Szarvasra. (Fér
jének beiktatása az Evangélikus 
Újtemplomban történt 1914. feb
ruár 22én.) Bartos Pálné Du
bovszky  Irén 1982ig,  95  éves 
korában  bekövetkezett  haláláig 
élt  a  községben ötgyermekes 
édesanyaként2. Lányukra,  Bartos  
Valéria matematikafizika szakos 
tanárra  pedagógiai  munkássága 
miatt emlékeznek sokan jó szív
vel a városban. Édesanyja halála 
után  számos  értékes  könyvet 
ajándékozott  a  gimnázium  Nagykönyvtárának,  köztük  néhány  kötet  őrzi 
édesanyjának kézjegyét. 

A példány borítója figyelemfelkeltő, hiszen a középpontban lévő nőalak 
és a szárnyas Ámorszerű alak körül dombornyomásos grafika látható: zöld 
alapon lila ibolyaminták, illetve a központi alakokat körülvevő keret egy tü
körre  emlékeztet,  még pontosabban egy  zsebtükörre,  ami  a kiadványhoz 
zsebkönyv jellege miatt is illik. 

A belső  címlapon  látható  „minden 
rangú  és  rendű”  nők  számára  ajánlás 
igen érdekes. A könyv fontossága a le
velezés szigorú szabályaiban rejlik, ami 
az azóta eltelt több mint 100 évben ko
moly  társadalmi,  szociális  és  formai 
változáson ment át. A műfajt megjelölő 
„házi  tanácsadó”  kifejezés  a  könyvet 
szinte  receptgyűjteményekkel  azonos 
szövegkörnyezetbe  helyezi, gyakorlati
lag mindennapi használatra buzdít. 

A könyv tizennégy fejezetet  foglal 
magába,  melyek  mindig  tartalmaznak 
egy meghatározó leírást a megjelölt té
máról, majd kimerítve  minden lehetsé
ges okot és indokot,  kész példákat hoz 
a levelezés tartalmi és formai kitételei
re. A fejezetek taglalása előtt a szerző 

2 Köszönet a segítő információkért Demeter Jolán családfakutatónak és Koszorús Oszkárnak, 
Orosháza díszpolgárának és helytörténészének, Dubovszky Irén unokájának.



egy részletes áttekintőt ad a levélírás szabályairól, a köszönéstől a boríték 
megcímzéséig. Többször, nyomatékosítva emeli ki a magyar helyesírás is
meretét, illetve az egyszerű, világos megfogalmazást. Ez a szabály még ma 
is érvényes, de sajnos, egyre kevesebb követőre talál…

Az a  célszerűség, ami jellemzi a levelezés  követelményeit, szinte min
denre kiterjed. Kezdi az akkori társadalomra kötelezően jellemző (akár ma 
is érvényes) hangnemekkel („száműzzük a gőgös, büszke hangot, óvakodnia 
kell mindentől, ami ellenszenvet vagy gyűlöletet gerjeszthetne”). A levelező 
partner tulajdonságait felosztja művelt, érzékeny, mélabús, hiú, ingerlékeny 
és közönséges csoportokra.

A Szerelmi levelek című fejezetből idézett példa, amely leginkább szem
besíti a mai társadalmat az akkorival, melynek modora a ma emberét ugyan 
mosolyra  fakasztja,  mégis  szórakoztató  és  tanulságos  olvasmányélményt 
szerez a Régi Gyűjtemény könyvei közt keresgélőknek:

Tagadó válasz a leánykérő levélre

Tisztelt Uram!

Megtisztelő szíves ajánlata későn érkezett. A végzet rendelte, hogy már ön  
előtt másnak ígérjem kezemet. Már két hó óta vagyok eljegyezve. Az Isten  
úgy rendelte, meg kell nyugodnunk szent akaratában. Irányomban tanúsí
tott. szíves hajlamáért köszönetem nyilvánítom s kívánom, hogy más nőben  
találja fel azon boldogságot, amit bennem feltalálni remélt, s legyen azzal  
boldogabb, mint talán velem lett volna. Isten önnel, vagyok

Tisztelője: 
N. N.3

A Hölgyek titkára című kiadvány megtalálható a Városi Könyvtár Régi 
Gyűjteményében. A könyvtár  előzetes megbeszélés alapján, illetve minden 
szerdán fogadja a ritkaságok iránt érdeklődőket.

3 A névtelenség korabeli jelölése.



Dr. Vitális György

Szarvas és környéke XVI–XVII. századi  
nyomtatásban megjelent térképeken

Az Alföld török megszállása nem tette lehetővé, hogy a nyugati államokhoz 
hasonlóan a XVI–XVII. században Magyarországon is részletes térképészeti 
tevékenység létezzen. Így Szarvas és környékéről is csak néhány magyar és 
főleg külföldi szerzők által készített térképet sikerült felkutatni, és ezeket a 
Szarvasi Krónika olvasói számára is közkinccsé tenni.

A XVI. századból (1501–1600) nyomtatásban megjelent térképek közül, 
csak a teljesség kedvéért,  a magyar származású  Lazarus (Lázár diák ? – 
1526 ?) 1528-ban a németországi Ingolstadtban megjelent, eredetiben 1:1 
080 000 ma (=méretarányú), az első, magyar szerző által készített Magyar-
ország térképét (Tabula Hungariae) említem meg. Ezen Szarvas még nem 
szerepel, hiszen jó néhány évtizedig – a földvár megépítéséig – 6–12 portá-
val  rendelkező,  jelentéktelen  település  volt.  Viszont  a  környék,  így  a 
Hármas-Körös  tiszai  torkolata  mellett  Csomgrad  [Csongrád],  továbbá  a 
Hármas-Körös mentén S. Andre [Békésszentandrás] és a Fehér-Körös mel-
lett Grewla [Gyula] jól azonosítható.

Wolfgang Lazius (1514–1565) 1556-ban Bécsben kiadott, eredetiben 1:1 
500 000 ma „Regni Hungariae descriptio vera” (Magyar Királyság leírása) 
című, részletgazdag, a török kiűzését  követő időkig Magyarország legjobb 
térképe (1. ábra). A térképrészlet, közelebb kerülve Szarvashoz, a Körös völ-
gyét Czongrad (Csongrád) és Guila [Gyula] között S. Andre (Szentandrás) és 
Gyula mellett a Sarkadi-tavat is feltünteti. A tavat a Fekete- és a Fehér-Körös 
táplálja. A térképnek latin, német és magyar jelmagyarázata is van.

1. ábra. Wolfgang Lazius „Regni Hungariae descriptio vera” című, 
1556-ban kiadott térképrészlete



Pyrrho  Ligorio (1513–1583)  „Nova  descripcio  totivs  Hvngariae” 
(Magyarország új leírása) című 1559-ben Rómában kiadott, eredetiben 1:1 
620 000 ma térképe  közel  azonos  Lázár deák 1528-ban  kiadott  „Tabula 
Hungariae”  térképével.  Az 1559-es  kiadású  Ligorio-féle  térkép  nemcsak 
gyarapodott, de a ma ismert 1528-as kiadású térképhez képest veszített is 
tartalmából. A Szarvas térségében szereplő Czomgrad, S. Andre és Grewla 
települések nevei azonosak Lázár deák térképével.

Lázár deák Ligorio-féle térképe három különböző kiadásban: Velencé-
ben 1553-ban, Rómában 1559-ben két alkalommal jelent meg.

Zsámboky János (1531–1584) magát mindig magyarnak valló, európai 
hírű humanista tudós 1579-ben Bécsben kiadott, eredetiben 1:2 111 000 ma 
„Vngariae loca praecipva recens emendata atque edita” (Magyarország tér-
képének javított kiadása) című, Csongrádot és Gyulát ugyancsak a Körös 
mentén feltüntető térképrészlete (2. ábra) a Gyula melletti, azóta már lecsa-
polt Sarkadi- és a Kutastól nyugatra levő tavat is feltünteti. Ezek közelében 
létesítették a mai Mályvádi és a Kisdelta árvízi szükségtározót. A Sarkadi-
tavat a Sebes- és a Fekete-Körös összefolyása táplálta.  Zsámboky térképe 
Lázár deák és Wolfgang Lazius térképe felhasználásával készült.

2. ábra. Zsámboky János „Vngariae loca praecipva recens emendata atque  
edita” című, 1579-ben kiadott térképrészlete

A XVI. századi térképek közé tartozik Gerard Mercator (1512–1594), a XVI. 
század térképészete egyik legkiemelkedőbb, flamand származású alakjának 
„Hvngaria” (Magyarország) című, 1585 körül kiadott térképrészlete.



3. ábra. Gerard Mercator „Hvngaria” című 1585 körül kiadott térképrészlete

A Torantal és Orod megye között elterülő Zongrad és Gyula között, a Körös 
mentén, Szarvas térségében a S. Andre települést tünteti fel. A Gyula határá-
ban szereplő Sarkadi-tavat, a Lazius és a Blaeu térképeihez hasonlóan ÉK–
DNy csapásban ábrázolja. A tavat a Fekete- és a Fehér-Körös táplálta.

A XVII. századi térképek között válogatva, a holland nemzetiségű Villem 
Janszoon Blaeu (1571–1638) és  Johannes Blaeu (1596–1673) 1647 körül 
Amsterdamban  kiadott,  eredetiben  1:1  000 000  ma  „Hungaria  Regnum” 
(Magyar Királyság) című térképrészlete (4. ábra) Szarvas környékén a 
Körös folyót Grula [Gyula] és Czongrád (Csongrád) között S. Andret és a 
Sarkadi-tavat feltüntetve ábrázolja. A tavat a Fekete- és a Fehér-Körös táp-
lálja. A szerzők a korábbi forrásmunkák alapján dolgoztak. 

4. ábra. Willem Janszoon Blaeu és Johannes Blaeu 1647 körül kiadott  
„Hungaria Regnum” című térképrészlete



Jacob von Sandrart (1630–1708) 1664-ben Nürnbergben kiadott, erede-
tiben 1:1 200 000 ma „Neue Land Tafel von Hungarn” (Magyarország új 
térképe) című térképrészlete (5. ábra) az akkor Tarantal és Orod megyének 
nevezett terület határtérségében jelez információkat. Czongrad és Gyula kö-
zött a Körösök mentén itt is S. Andre helységet azonosíthatjuk egyértelmű-
en. A többi helység ma már nem könnyen azonosítható.

5. ábra. Jakob von Sandrart „Neue Land Tafel von Ungarn” című,
1664-ben kiadott térképrészlete

A térképrészleten látható, hogy a Gyula melletti Zarkad Lacus [Sarkadi-tó] 
részint a Fekete-, részint a Fehér-Körösből táplálkozik. Az ábrán látható R 
N betűk a „DER UNGARN” felirathoz tartoznak.

A térképrészlet jobb felső sarkában a Fekete-Körös Teleki előtti szaka-
szán, a folyót merőlegesen átszelő, németül Kunigstras, alatta törökül Kira-
lulla felirat látható. A felirat egy helybeli Királyutat jelent.

A térkép érdekessége, hogy a Magyarországon folyó török háborúk ese-
ményeire vonatkozó adatanyaga rendkívül gazdag. Így Gyula mellett feltün-
teti a város 1566. szeptember 3-i elestét jelző két épületén a török félholdat. 

A térképen látható, hogy a szerző ismerte és felhasználta az addig meg-
jelent térképeket, átvette, amit jónak és a mű megjelenése szempontjából 
előnyösnek tartott.



Giacomo Cantelli de Vignola (1643–1695) 1686-ban Rómában Buda fel-
szabadulása alkalmából kiadott,  II. Francesco (d’ Este) Modena és Reggio 
hercegének ajánlott, eredetiben 1:2 000 000 ma „L’ Vungaria” (Magyar-
ország) című térképrészlete már jó tájékoztatást nyújt Szarvasról és környé-
kéről. Ekkorra Omer bég megépíttette a szarvasi földvárat, így a korábban 
jelentéktelen település Saravasként felkerült a térképre. (6. ábra).

6. ábra: Giacomo Cantelli da Vignola „L’Vngaria” című,
1686-ban kiadott térképrészlete

Feltünteti a Gyulán áthaladó és a Giepes [Gyepes] Lacus nunc di Zarkad 
feliratú, korábban Giepes-tónak, most Sarkadi-tónak nevezett tavat tápláló 
Fehér-Köröst. A Hármas-Körös jobb partján találjuk a Seruisuask – Sarau-
azként jelzett Szarvast. Szarvas itt is ugyancsak helytelenül a Körös jobb 
partján szerepel. Az ábrán látható R E betűk az „VNGARIA SVPERIORE” 
felirathoz tartoznak.

Gyula térképjelét a török megszállásra utaló félhold, Szarvasét a felsza-
badítást jelző nyíl, illetve nyíllal átlőtt fordított félhold egészíti ki. Az utóbbi 
jel Csongrádon is szerepel.

A Berettyó torkolata közelében S. Andreat és a Körös tiszai torkolata 
mellett Czongrádot, valamint a már megszűnt települések feliratát találjuk. 



Az egykori településekről a környéken fennmaradt helynevek tanúskodhat-
nak. A Kutas melletti mocsaras terület, közepén kis tóval, az ábrán jól tükrö-
ződik.

Vincenzo Coronelli (1650-1718) 1688-ban Párizsban megjelent, eredeti-
ben 1:680 000 ma „Le Royaume de Hongrie” (Magyar Királyság) című, a 
megyehatárokat is feltüntető térképrészlete Szarvas és vidékét Czongrad és 
Thurtur [Torantal] megye határterületén ábrázolja. Míg az előző, Vignola ál-
tal szerkesztett megyehatár Várad és Torantal megyét jelöli az előzővel azo-
nos határterületként (7. ábra).

7. ábra: Vincenzo Coronelli „Le Royaume de Hongrie” című 1688-ban ki-
adott térképrészlete

Szarvas  itt  is  a  Vignola által  is  használt  Sarauaz  – Seruisuask néven 
ugyancsak helytelenül a Körös jobb partján szerepel. A városok megszállá-
sára, illetve felszabadulására vonatkozó térképjeleket, valamint Szarvas és 
Gyula egymástól eltérő jelölését is megfigyelhetjük.

A Giula [Gyula] melletti Sarkadi-tó Zarkad L. és Giepes L. feliratot is 
tartalmaz. A tavat az egyesült Fekete- és Fehér-Körös táplálja. A térképrész-
let a Kutas melletti mocsárterület közepére eső kis tavat is feltünteti. Az áb-
rán látható G R betűk a „HONGRIE” felirathoz tartoznak.

Egy német  műkedvelőtől  származó,  a  „Die  Donau der  Fürst  aller  
Europaeischen Flusse” (A Duna az összes európai folyó fejedelme) című 
1688-ban Nürnbergben kiadott, eredetiben 1:1 429 000 ma kis térképatlasz-
nak (amely turistatérképnek is tekinthető) a Tisza és a Kalo folyó, valamint 



a Körös tiszai csatlakozását bemutató B. 6. jelű szelvénye Szarvas térségét 
is a Czongrad, S. Adrea, Guillo [Gyula] helységekkel és a Sarkadi-tóval ér-
zékelteti (8. ábra). A tavat ezen a térképrészleten az egyesült Fekete- és Fe-
hér-Körös táplálja.

8. ábra: „Die Donau der Fürst aller Europaeischen Flusse” című, 
1688-ban kiadott térképatlasz B. 6. jelű szelvényrészlete

A Debrecentől keletre, nagyjából észak–déli irányban húzódó Káló fo-
lyót a Tiszánál jóval szélesebbnek tünteti fel. A Kalo folyó (Káló ér) a mé-
lyebb  területeket  feltehetően  elárasztotta,  és  szinte  összefüggő  tósor 
alakulhatott ki.

Hevenesi Gábor (1656–1715) 1689-ben Bécsben kiadott, eredetiben 1:1 
500 000 ma „Parvus Atlas Hungariae” (Magyarország Kis Atlasza) 151. ol-
dalán levő térképszelvénye Szarvas és környékét már egyértelműen ábrázol-
ja  (9.  ábra).  A térképatlasz  célja  az  osztrák udvarral  szemben az ország 
önállóságának a hangsúlyozása volt.

Megjegyezzük, hogy Szarvas települést a Körös jobb partján helytelenül 
ábrázolja, a bal parton lenne a helye! Saravaz [Szarvas] és Giula (Gyula) 
hasonló térképjelet kap, bár Szarvas jele kissé gazdagabb rajzolatú.



9. ábra: Hevenesi Gábor „Parvus Atlas Hungariae” című atlaszának
térképszelvény-részlete

A Zarkad Lacus [Sarkadi-tó],  amelyet  a Fekete- és a Fehér-Körös együtt 
táplál, valamint a Szarvastól keletre levő kis tó kiterjedése itt is egyértelmű-
en kirajzolódik.

A Sarkadi-tótól északra, a folyók mentén látható, közelítően háromszög-
letű jelek magaslatokat jeleznek. A Szarvas és Gyula közötti – ma már meg-
szűnt települések – az előző térképeken is szereplő – nevei is jól kivehetők.

* * *
Következtetések

Ha végigtekintünk a bemutatott térképrészleteken, akkor a gyakorlatban is 
hasznosítható általános tanulságként a következő megállapításokat tehetjük:

1) A bemutatott térképrészletek különösen a gazdag vízhálózatra 
hívják  fel  a  figyelmet.  Az  Erdélyi-Középhegységben  eredő,  valamint  az 
Észak-Tiszántúlról  érkező  folyók  jelentős  vízmennyiséget  szolgáltattak, 
amely mind az öntözés, mind a vízszerzés (vízellátás) szempontjából is fon-
tos volt.

2) Mind a nagyobb mind a kisebb kiterjedésű tavak egyrészt a 
lezúduló  vízáramlások visszatartásában  vállalhattak  szerepet,  másrészt  az 
élővilág számára is kedvező feltételeket nyújthattak.



3) A folyók mentén közvetlenül holocén öntéshomok, iszap és 
agyag,  valamint  nagyobb foltokban ugyancsak  holocén folyóvízi  homok, 
kavics és folyóvízi agyag települt.

4) Az egykori tavak helyén holocén tavi agyag, a mocsaras terü-
leteken mocsári agyag és tőzeg valószínűsíthető.

Az egyes kőzetféleségeket a gyakorlati kívánalmaknak megfelelően 
hasznosíthatták.

5) A folyók menti mélyfekvésű területeken, illetve az egykori ta-
vak helyén árvízi szükségtározók létesíthetők.

6) A térképekről a Körösök, illetve az egyéb vízfolyások egyes 
ágainak lefolyási irányváltozása is nyomozható, amely az ősvízrajzi viszo-
nyok tisztázásához is hasznosítható.

7) A térképeken látható Co vagy com felirat = comitatus = vár-
megyét, míg az 5. ábrán látható Sp jelzés =Sigillum proprium = saját pecsé-
tű helyet, ugyancsak vármegyét jelent.

8) A XVII. századi térképrészleteken (6. és  7. ábra) mind a tö-
rök idők megszállásaira (félhold), mind a felszabadult (nyíllal átlőtt fordított 
félhold) települések is felismerhetők. Ezáltal a történelmi események is nyo-
mon követhetők. Megjegyezzük, hogy Szarvast 1685-ben, Gyulát 1695-ben 
foglalták vissza a keresztény csapatok.
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Egy „ismeretlen” dokumentum

Egy régi ház padlásának takarítása közben ritka dokumentumra bukkantak  
a tulajdonosok. Erősen megsárgult, írógéppel írt, valószínűleg ugyanilyen  
módon sokszorosított, kétségbeesett hangú kiáltványra. Szerzője Bratislavá
ban (Pozsonyban) élő, korábban saját akaratából áttelepülő magyarországi  
szlovák, aki mélységes csalódással élte meg döntésének következményeit.

Áttelepítések, áttelepülések

Az  áttelepülés  és  kitelepítés1 törvényes  kereteit  hosszas  tárgyalássorozat 
után az 1946 februárjában megkötött szlovák–magyar lakosságcsere-egyez-
mény szolgáltatta, amely szerint annyi magyart lehetett kitelepíteni Cseh-
szlovákiából, ahány szlovák nemzetiségű2 jelentkezik a hatóságoknál, hogy 
a jövőben el akarja hagyni Magyarországot, és a szlovák állam keretei közt 
kíván élni. A szerződés értelmében a áttelepülő szlovákok a csehszlovák ál-
lamtól kárpótlást kapnak Magyarországon maradt ingatlanjaikért, ingóságai-
kat magukkal vihetik, megszerzett jogaikat tiszteletben tartják. 

A minél nagyobb arányú szlovák áttelepülést heves cseh, illetve szlovák 
propaganda kísérte az ország területén, tevékenységüket nagyban segítette a 
Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja (AFS), amelynek szinte min-
den, szlovákok által nagy számban lakott településen volt helyi szervezete. 
Az AFS újságja, a Sloboda3 egyik számában következőket írta:

„DélSzlovákia földje,  ahová le  akarunk telepíteni  bennete
ket,  ragyogó,  bőven  termő,  zsíros  földű síkság… Az a föld  
csak a szlovák ember dolgos kezére vár, aki szeretettel művel
né meg. Rátok vár! Hív benneteket! Gyertek! Jelenjen meg a  
ti arcotokon is annak az embernek a nyugalma, aki büszkén  
áll a saját földjén. Sorakozzatok fel a jó, nyugodt szlovák pa
rasztok sorába!”

A kitelepítésekre és áttelepülésekre 1947 júliusa és 1948 nyara között került 
sor, amikor mintegy 110 ezer magyar nemzetiségűt kényszerítettek otthona 
elhagyására, ezzel szemben, a széles körű agitálás ellenére „csak” mintegy 
73 ezer szlovák hagyta el hazánkat. (A Wikipédia nyomán)

A Sloboda cikkének ellenpontja a 70 év elteltével megtalált Kiáltvány4.
1 Az  áttelepülés  önkéntes,  a  kitelepítés  kényszerű  folyamat.  Ez  utóbbiról  részletesen 

olvashatnak a Szarvasi Krónika 19/2005-ös számnak 88–97. oldalán megjelent interjúban.
2 A Magyarországon élő szlovákok a 18. században települtek magyar földre.
3 Szabadság
4 Közzétette: Dr. Kis Ágnes.



Olvasd el!! Fogadd meg!! TERJESZD!!!

KIÁLTVÁNY

Áttelepülők!!!

Hozzátok kívánunk szólni ezen sorainkkal, és ezúton szeretnénk hozzátok 
juttatni jóindulatú, józan, figyelmeztető szavainkat.

Testvérek! 

Tehát még mindig hagyjátok ámítani magatokat?! Nem elég még sok-sok 
hazáját, otthonát, becsületét veszített család sorsának példája?! Még mindig 
hagyjátok, hogy azok a Bank-utcai és Nádor-utcai szélhámosok az orrotok-
nál fogva vezessenek?! Nem tudtok méltó feleletet adni aljas, csábító, fűt-
fát ígérő, mézes-mázos prédikációikra avval, hogy kivernétek őket még a 
házatok tájékáról is?! Mert ezek az idegen próféták ugyancsak igyekeznek 
kiérdemelni azon jelentős összegeket, amelyeket aljas szolgálataik fejében 
kapnak. Csábító szavaikkal a legreményteljesebb jövőt festik elétek, hogy 
céljaik számára megnyerjen benneteket.  Itteni jövőtöket gyönyörű, rózsa-
szín szemüvegen keresztül mutogatják, mint azt velünk is tették! 

De testvérek!!! 

Itt azután leesik a rózsaszín szemüveg, széjjelfoszlik a gyönyörű délibáb, és 
előttünk áll a szürke, mezítelen, kegyetlen valóság. Felocsúdunk a kábító 
propaganda lidércnyomása alól, és ráébredünk arra, hogy otthonunkat, ha-
zánkat,  becsületünket  cseréltük el  egy  nagy SEMMIÉRT. Azután azok a 
szerencsésen áttelepült hozzátartozók által írt áradozó levelek is sokat veszí-
tenek illúziójukból, amelyeknek közlésével a „SLOBODA” oly előszeretet-
tel  foglalkozik,  hiszen  meglehet,  hogy  ezek  a  levelek  többnyire  a 
„SLOBODA” szerkesztőségében születnek,  vagy legjobb esetben  néhány 
kivételről van szó, akiknek „sikerült”, és akik még nem döbbentek rá a szo-
morú valóságra. Tanuljátok meg tehát jól, hogy olyan ország ahol kolbász-
ból van a kerítés, ahol sült galambok repkednek, csak a mesékben van. Ne 
hallgassatok tehát idegen prófétákra, akik fűt-fát ígérnek, mert ezek a prófé-
ták, amikor az ígéretek beváltására kerül a sor, nem mutatkoznak, eltűnnek. 
És hogy azon ígéretek amelyekre mi otthagyjuk az édes otthont, és amelyek 
csábítására ti  is  ezt a meggondolatlanságot akarjátok elkövetni, mennyire 
váltak valóra, arra nézve néhány konkrét példával is rávilágíthatunk. 

Testvérek!!! 

Az áttelepítési bizottság nyolcemeletes, csempékkel kirakott, két utcai front-
ra néző, sokmilliós befektetéssel épülő luxuspalotájának építkezése a befe-
jezés felé közeledik Bratislavában. De egy egész év keserves munkájának 
eredményéért,  a múlt  év őszén hátrahagyott termésért,  még máig is csak 



részben kaptuk meg a pénzbeli térítést, és a hátralévő járandóságért a fülü-
ket sem mozdítják az illetékes körök. Arról nem is szólva, hogy az ígéretek 
szerint a lábon hagyott termést ugyanúgy lábon kellett volna megkapnunk. 
A hadirokkantak, akiknek meg lett ígérve járandóságuk azonnali, automati-
kus folyósítása, még egy egész év eltelte után sem kapják kézhez azt a já-
randóságot,  amelyből  a  derék  propagandisták  szerint  úri  módon  kellene 
megélniök. Sorsuk végtelen kilincselés egyik hivatalból a másikba, ügyeik 
intézése pedig „Aktatologató társasjáték”-ká vált az illetékes hivatalok sze-
mélyzetének szórakoztatására. Úgy látszik, mindezekre a dolgokra nincsen 
pénz, de újabb néhány ezer embert otthonától elszakítani, hazátlanná tenni, 
a demokrácia, a szocializmus nagyobb dicsőségére, erre még akad néhány 
milliócska. Persze minderről a „SLOBODA” nem ír egy kukkot sem, erről 
bölcsen hallgat. Ez a valóság testvérek! Amivel pedig minket bolondítottak, 
és titeket még bolondítanak, az csak szép mese. Tehát miért akarjátok ott-
hagyni azt a földet, mely kenyeret adott eddig és fog adni ezután is?! Miért 
akartok  a  mi  sorsunkra  jutni?!  Miért  akarjátok  otthagyni  otthonotokat, 
amely a tiétek, amit senki nem vehet el tőletek, amíg önként le nem mond-
tok róla? Miért akartok felebarátotok otthonába betolakodni? Keresztények 
vagytok? Ismeritek Istennek azon parancsolatát: „Felebarátodnak sem házát, 
sem mezejét, se semmiféle jószágát ne kívánjad”? Ennek az Isteni törvény-
nek megszegése nagyon hamar megtorlásra talál! Mert a hontalanság, a ha-
zátlanság  érzete  minden  más  megtorlásnál  hatásosabb,  minden  más 
bűnhődésnél fájóbb. Delegációitok tagjait – éppen úgy, mint a mi delegáció-
ink tagjait – megvásárolták egy-egy rongydarabbal, ruhával, cipővel, amiről 
ők bizonyára azt állítják, hogy ilyen meg olyan olcsón vették. A mi delegá-
ciónk tagjai ezt mondták, és csak itt derült ki, hogy ezeket a holmikat azért 
kapták, hogy információik „megfelelőek” legyenek. 

Miért akartok mégis idejönni? Margarinos kenyeret enni? Üres kirakato-
kat és még üresebb üzleteket bámulni? Hiszen zsírfélét csak egyheti fizeté-
sünkből tudnánk venni egy kilót! Ruha tekintetében pedig csak annyit, hogy 
a bratislavai napilapok állandó témája a textilhiány, amelynek javulását már 
egy éve ígérik állandóan. Térjünk tehát észhez testvérek, és ne hagyjátok 
magatokat elszédíteni fényes ígéretektől! Azoknak pedig, akik magyar föl-
dön idegen kultúra ápolásával tüntetik ki magukat, és akik ifjú csontjaik ere-
jét más ország javainak építésére ajánlják fel /trat’ mládeže/, azt üzenjük, 
hogy jobban tennék, ha magyar földön a magyar kultúrát ápolnák, az idegen 
javak építése helyett hazájukat építenék, hisz építeni való van ott is elég! 
Ezt üzeni nektek sok száz, sok ezer „szerencsés” áttelepült!!!

Bratislava, 1948. szeptember 1.

Szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: Dr. Kutas Ferenc



Emlékezzünk!

Emlékbeszéd
egy tragikus évfordulón1

A  Szarvasi  Zsidó  Örökségért  
Alapítvány  szervezésében  min
den év május végén emlékeznek  
a holokauszt2 túlélői, akik egyre  
kevesebben vannak, a leszárma
zottak,  akiknek  többsége  már  
nem Szarvason él és az emléke
zők, akiknek fontos, hogy az egy
kori  borzalmak  ne  merüljenek  
feledésbe.  Így  történt  ez  2016.  
május 29én is. 1944ben ezen a  
napon hurcolták gettóba3 a köz
ség zsidó lakosságát. 

Az  emlékezés  szónoka  dr.  
Verő  Tamás rabbi  volt,  aki  Bu
dapesten él, és a Frankel Leó utcai zsinagógában4 tevékenykedik. Emlékbe
szédében szuggesztív erővel idézte az egykor történteket. 

* * *
A régmúltra emlékezünk, a múltra, egyúttal a közelmúltra is. A Szarvason 
letelepedett zsidók 1839-ben szentegyletet, 1844-ben hitközséget alapítot-
tak.  1852-ben  rabbit5 választottak,  1856-ban,  a  korábban  épített  imaház 
után,  zsinagógát  emeltek.  Az 1848-as  évi  összeírás  szerint  Szarvason 41 
családfőt és 4 nőtlen zsidó férfit jegyeztek fel, akik jórészt házalásból, bolti  
kereskedésből tartották fenn magukat, de volt köztük gazdag nagykereske-
dő, rőfös, terménykereskedő és több kocsmáros is. 

A kedvező földrajzi adottságokkal rendelkező akkori mezőváros kiváló le-
hetőséget biztosított a 19. század második felének gazdasági fellendülésében 

1 Elhangzott 2016. május 29-én a szarvasi zsidó temető ravatalozója előtt.
Forrás:  Randolph  L.  Braham,  A magyarországi  holokauszt  földrajzi  enciklopédiája,  I.  Park 
Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 221-243, K. Cseh Edit
Jegyzetekkel ellátta dr. Kutas Ferenc.
2 Holokauszt: a második világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány ál-
tal eltervezett és irányított népirtás, amelynek mintegy hatmillió európai zsidó esett áldozatul.
3 Gettó:  eredetileg a zsidók által  lakott  városrészt  jelentette,  később a  mindenkori  hatalom 
jelölte ki kényszerlakhelyül.
4 Zsinagóga: „a gyülekezés háza”; a zsidó istentisztelet helye. 
5 Rabbi: vallási tanító.



aktívan részt vállaló zsidóság számára. 1910-ben Szarvason már 852 zsidó 
élt.  A vármegyében lakó zsidók száma 7444 volt.  Az 1930-as években a 
szarvasi virilisek6 mintegy negyede zsidó volt. Éveken keresztül az első tíz 
adófizető között szerepelt Szemző Imre gyógyszerész és Gerő Oszkár ügyvéd. 

Az 1868–69. évi egyetemes kongresszus után Szarvason is megtörtént a 
szakadás, s a hitközség 1872-ben kettévált. Az ortodoxok7 anyakönyvveze-
tésre  jogosult  hitközséget  alakítottak,  ez  a  felállás  1890-ig  maradt  fenn, 
majd 1913-ig imaegyletként működött. Ezután ismét önálló hitközséggé ala-
kultak. 

A másik irányzat 1903-ig status quo ante8, attól kezdve a kongresszusi 
szabályzat alapján folytatta tevékenységét. Mindkét közösség saját iskolát 
tartott fenn. Az ortodox iskola 1878-ban nyílt meg, és még 1944-ben is 54 
tanulója volt. A neológ9 izraelita iskolába ugyanebben az évben 24 diák járt. 
A szorgalmukkal vagyont és tekintélyt szerző zsidók közül a 20. század for-
dulójának  időszakában  kiemelkedett  Grimm  Mór,  aki  1902–1904  között 
Szarvas községi bírája volt, s aki korábban a Szarvasi Kereskedők Egyesü-
letének elnöki posztját töltötte be. Szép és fejlődő közösség képét látjuk. 

(…) Ezután követke-
zett  a  közelebbi  múlt. 
1944-ben – az ország né-
met megszállása idején – 
a város kereskedelmi éle-
tében fontos szerepet be-
töltő  zsidók  66  üzletét 
vették zár alá. Az Orszá-
gos Vitézi Szék10 rendel-
kezésére  bocsátottak 
három földingatlant, míg 
a  Közjóléti  Szövetkezet 
birtokába  kilenc  került. 

1944 májusában három helyet jelöltek ki a gettó számára: a neológ hitköz-
ség épületeit,  az ortodoxokét  Schwartz kőfaragó házával  és  a Bolza-kas-
télyt11 melléképületeivel  együtt.  A szarvasi  zsidókat  május  15-én  reggel 
nyolc órától harminc lovas kocsival szállították a gettókba. A betegek szá-
mára a zsidó fürdőben alakítottak ki kórházat. Május 17-én érkezett meg 
Szarvasra a  járás idehurcolt  zsidó lakossága.  Az 1941-es  népszámlálás 

6 Virilisek: a legtöbb adót fizető polgárok.
7 Ortodox: a hagyományhű csoport, ragaszkodnak az ősi szokásokhoz, előírásokhoz. 
8 status quo ante: az előző állapotot követő
9 Neológ: a zsidó újító mozgalmak speciálisan magyar ága, a zsidó vallás megújításának hívei.
10 Vitézi Szék: a Horthy Miklós által 1920-ban alapított Vitézi Rend egyik szervezeti egysége.
11 Bolza-kastély: gróf Bolza Géza ma már nem álló kastélya és melléképületei.



szerint a Szarvasi járásban, melynek székhelye Szarvas volt, a következő 
községekben laktak zsidók: Békésszentandrás (30); Csabacsűd (7); Kondo-
ros (26); Öcsöd (89) és Szarvas (686). Mivel az épületet egyéb célra hasz-
nosították,  május  23-án a Bolza-kastélyból  320 főt  a  másik két  gettóban 
helyeztek el, amelyeket a zsúfoltság miatt 19 környező ház igénybevételével 
kibővítettek. 

A gettósítás  munkálatait  a  Szarvasi  járás  főszolgabírája irányította.  A 
szarvasi zsidók ingóságainak egy részét a zsinagógában helyezték el. A get-
tó lakóit június 19-én a szolnoki gyűjtőtáborba szállították. Szolnokról egy 
részük az  Auschwitzba  induló szerelvényre  került,  mások „szerencséseb-
bek” voltak, számukra Strasshof volt a végállomás12. Megjárták a bergen-
belseni vagy a theresienstadti táborokat, mert a szovjet csapatok előrenyo-
mulásának hírére a foglyokat oda gyűjtötték össze. Ausztriából az elhurcol-
tak  mintegy  70  százaléka  hazatért,  többek  között  egy  elszállításakor 
állapotos nő is, akinek kinn született gyermeke túlélte a megpróbáltatásokat. 
Az auschwitzi táborból 1945 januárjában Bergen-Belsenbe hajtották a fog-
lyok egy részét, köztük a szarvasiakat is. A deportáltakon kívül az 1944. áp-
rilisi  összeírás  34  munkaszolgálatost  és  öt  hadműveleti  területen  eltűnt 
zsidót említ. 

Szarvason, a zsi-
dó  temetőben  már-
ványtáblán állítottak 
emléket  a  holo-
kauszt  áldozatainak, 
összesen  355  nevet 
örökítve meg, akikre 
ma  emlékezünk. 
Emlékezünk a haza-
tértekre,  akik  újjá-
szervezték  az 
ortodox  és  a  kong-
resszusi  hitközséget 

is.  1949-ben  az  ortodox közösség  141 taggal  működött,  elnöke  Gottlieb  
Benő, ügyvezetője Licht Mór volt. A kongresszusi közösség 157 főt tett ki, 
elnöknek KalmárJenőt, ügyvezetőnek Guttmann Zsigmondot választották. 

Az 1950-es években az ortodoxok (1947 nyarán a hitközség rabbija 
Jakobovics  Simon volt)  még használták  imaházukat.  A neológ zsinagóga 
1944 októberében – valószínűleg gyújtogatás miatt – teljesen leégett. Újra 
működtek az izraelita elemi iskolák is, amelyeket 1948-ban az államosítás 
miatt végleg megszüntettek. 

12 A Strasshofba  kerülteket  mezőgazdasági  munkára  osztották  be,  így  elkerülték  a  halál-
táborokat. Jelentős részük túlélte a holokausztot. 



A „fordulat  éve”13 után  a  megma-
radt szarvasi zsidók száma gyorsan fo-
gyatkozott. Most pedig emlékezzünk a 
közelmúltról!  Gyönyörű,  elismertséget 
és  világhírt  szerzett  filmet  nézhettünk 
meg: a  Saul fiát14. Egy emberben, aki-
ben az átélt rettenet dacára felmerültek 
emberi érzések, a sajátjának vélt gyer-
mek iránt  érzett  felelősségtudattól  ve-
zérelve  végtisztességet  akar  adni.  A 

mai napon mi is ezt tesszük. Egy szinte semmivé vált közösségre emlékez-
zünk, fájó érzelmekkel. Mi – a következő generáció – gyermeki reménnyel 
bízunk a megnyugvásban, ahogy Saul is csak egyetlen dologban tudott meg-
kapaszkodni. 

1990-ben itt, Szarvason alapították talán Európa, de biztosan állíthatom, 
hogy Magyarország legnagyobb zsidó táborát. 26 éve már, hogy Szarvason 
zsidó identitást, zsidó életérzést, zsidó örömet, tudást, imát, történelmet, kó-
ser  ételt15,  szív magába nyaranként  négy turnusban 500-500 gyermek.  Itt 
kapják meg a zsidó gyökereiket, a zsidó múltjukat, jelenüket és jövőjüket. 
Itt szívják magukba családok a zsidó hagyományokat, itt hallanak héber16 
szót, sokan itt járnak először zsinagógában, zsidó temetőben ezek közül a 
zsidó gyermekek közül. Szarvasról viszik haza a zsidóságot, otthonaikba in-
nen kerül  vissza a zsidó gyermekkor,  a zsidó lét. Erre büszkék lehetünk. 
Szarvas neve Európában a zsidó közösségeken belül összefonódik a zsidó 
jövővel. Mert a nemzetközi Joint-Lauder tábor kinevelt már egy generációt, 
akik büszke és bátor öntudatos zsidó-
ként élik meg identitásukat, és tanítják, 
adják tovább tradícióinkat, és vezetik a 
zsidó közösségeket Romániában, Szlo-
vákiában  és  Szlovéniában,  Oroszor-
szágban,  Lengyelországban  és  sorol-
hatnám  tovább.  A múltra  emlékezve 
eszünkbe kell jusson, hogy Szarvason, 
a régmúlt folytatódik, és újra állt Szu-
ka, Sátor17, és újra gyúl péntek esti és 

13 A fordulat éve 1948, a kommunista hatalomátvétel éve. 
14 Saul fia: Nemes Jeles László 2016-ban Oscar-díjat elnyert filmje.
15 Kóser étel: a zsidó vallás által nem tiltott étel. 
16 héber: Izrael állam hivatalos nyelve.
17 Szuka, Sátor: zsidó ünnep tartozékai.



hanukai18 gyertyaláng,  és harsan fel  sófár19,  és több száz gyermekszájból 
hallatszik a Smá20 reggelenként. Generációk nőnek itt fel, és adják tovább a 
hitet.  Néhány hét  múlva kezdődnek a 12 napos turnusok,  amely során a 
gyermekek, fiatalok mosolyogva ébrednek. Sokkal többen lesznek itt, mint 
ahány név szerepel az emléktáblán. 

Ez is a mi válaszunk. 
A  válasz  Szarvas  vála-
sza,  a  szarvasi  zsidóság 
válasza,  hogy  itt  mind-
nyájan, akik emlékezünk 
a múlt szörnyűségeire, a 
jövő reménységét látjuk, 
azt,  hogy  azok,  akik  itt 
éltek  1820-tól,  akiket 
1944-ben  vagonokba 
kényszerítettek,  látják, 
érzik,  tudják,  tapasztal-
ják,  hogy  egy  lüktető, 
méltó  zsidó  folytatása 

van életüknek. Emlékezetükből fakadjon áldás!

A felvételeket Babák Zoltán készítette.

18 Hanuka: a zsidók egyik legfontosabb ünnepe, a fények ünnepe.
19 Sófár: ősi zsidó hangszer.
20 Smá: Smá Jiszraél (Halljad Izrael), a zsidó közösség legfőbb imája. 



Elődeink életéből



Csapó Imréné Vaskor Anna

Egy parasztcsalád küzdelmes életútja
3. rész: Élet az új világban

A szerző az első részben szüleinek ifjú koráról, a második részben a Vaskor  
család tanyai életmódjáról számolt be.

A gyermekek iskoláztatása

Szüleink  nagy  gondot  fordítot
tak iskoláztatásunkra. Az általá
nos  iskolát  a  Középhalmi 
Körzeti Általános Iskolában vé
geztük,  az  alsót  osztatlan  1–4. 
osztályban, a Rózsási tagiskolá
ban, a felsőt már Középhalmon, 
osztott  5–8.  osztályban.  A két 
nővérem  is  itt  végzett,  mi, 
Zsuzsi és Anna őket követtük.

Dauda Mihályné osztálya az Ószőlői tagiskolában. Alulról a 3. sorban 
balról második Vaskor Anna

1951ben történt, hogy egy nap motorkerékpár állt meg a tanyaudvarun
kon. Dauda Mihály érkezett. Ő volt akkor Középhalmon az iskolaigazgató. 
Köztiszteletben állt  a  középhalmi  tanyavilágban,  a  Középhalmi  Iskolát  ő 
alapította, és a központi épületét is ő építtette. Emlékszem, hogyan agitálta 
apámat a nagy eperfa alatt, engedje a bátyámat, Andrást Pestre tanulni. 

Ünnepség Rózsáson. Középen az asztal  
mögött Vaskor Zsuzsi



Ez teljesen ingyenes volt. A diákok még ösz
töndíjat is kaptak a teljes ellátáson kívül. Ezt az 
iskolaformát  akkor a  tehetséges munkás és pa
rasztfiatalok számára szervezték. Apám – makacs 
ember lévén – kötötte az ebet a karóhoz, nehezen 
egyezett bele. Arra hivatkozott, hogy kell otthon a 
dolgos kéz.  De végül  is  beadta  a  derekát,  mert 
Dauda meggyőző agitálásának nem tudott ellen
állni.  Így  került  bátyám 17  évesen  Budapestre, 
ahol szakérettségizett. Két év alatt, tömörítve ta
nulta meg a gimnáziumi anyagot.

Szüleink bennünket – Zsuzsi nővéremet és en
gem – is taníttattak.  Szarvason tanítóképzőt vé

geztünk.  Kollégisták  voltunk,  mert  a 
mi tanyánk kb. 7 kmre volt a várostól, 
így igen problémás lett volna az isko
lába járás. A kollégiumi díjat a szülők 
anyagi helyzete és a tanulmányi ered
mény  határozta  meg.  Értünk  szemé
lyenként  200  Ftot  fizettek  havonta. 
Sok birkát tartottak, másokét is, hogy 
fizetni tudják értünk a kollégiumi díjat. 
(Ehhez  mi  is  hozzájárultunk  időnként 
egyegy  magántanítvány  okításával.) 
Sosem tudtuk ezt igazán meghálálni nekik. Az unokáik és dédunokáik mind 
leérettségiztek. Közülük négyen főiskolát, vagy egyetemet végeztek, illetve 
végeznek.

Csapó Imréné Vaskor Anna (ülő sorban) a Budapesti Rózsa Téri iskolában

Vaskor Anna 1. osztályVaskor Anna 1. osztályVaskor Anna 1. osztály

Vaskor Anna tanító néni osztályával  
a Gyoma-Keselyűsi iskolában



A tsz-tagság

Apám öntörvényű ember lévén – nehezen adta fel önálló gazdálkodását – 
makacsul ragaszkodott függetlenségéhez. A tszagitátorok nem tudták meg
győzni a közös gazdálkodás előnyeiről, pedig minden eszközt bevetettek, a 
szép szótól a fenyegetésig. De ő hajthatatlan maradt, mondván, látott elég 
kolhozt Oroszországban, nem kér belőle. Egy alkalommal az egyik agitátor 
– miután már órákon keresztül hiába agitálta – végképp elveszítette az ön
uralmát, látva apám konokságát. Sikertelensége miatt annyira dühös lett, de 
annyira,  hogy  pisztolyt  fogott  apámra.  Lelövi,  ha  nem lép  be  a  tszbe, 
mondta. Ám apám akkor is hajthatatlan maradt – bár bizonyára megijedt – 
de azért makacsul mondta neki: 
– Lőjön le nyugodtan! De maga akkor börtönbe kerül! Én meghalok, de ak
kor sem lépek be a tszbe!

Mindenféle módszert bevetettek, hogy jobb belátásra bírják. Még engem 
is hazaküldött az igazgatónőm Gyomáról azzal a megbízatással, hogy győz
zem meg apámat. (Én ugyanis ekkor már egy gyomai tanyasi iskolában taní
tottam.) Azt mondta, telefonáltak neki Szarvasról ez ügyben. Hogy honnan, 
a pártbizottságróle, vagy a Dózsa Tszből, nem tudom. Ez 1960ban történt. 
Szüleim nagyon meglepődtek, mikor egy péntek délelőtt bekarikáztam bi
ciklivel a tanyaudvarunkba. Csak nincs valami baj? – kérdezték döbbenten. 
Hiszen  csak  szombat  délutánonként  szoktam hazamenni.  Megnyugtattam 
őket, füllentve, hogy csak rendkívüli szünet van. Egész akkori otthoni tar
tózkodásom alatt nem árultam el, hogy tulajdonképpen milyen megbízatás
sal is jöttem. Élveztem az otthon töltött időt. Csak távozáskor árultam el a  

tulajdonképpeni  hazajövetem 
okát,  de  szüleim  csak  moso
lyogtak  ezen.  Végül  1961ben 
apám  mégis  belépett  a  Dózsa 
Tszbe. No, nem meggyőződés
ből,  hanem  kényszerből  tette. 
Ugyanis  csillagászati  adót  ve
tettek ki a földjére, és ezzel el
lehetetlenítették.  Ekkora össze
get képtelenség volt megfizetni. 
Ami senkinek sem sikerült, azt 
elérték  a  törvény  erejével,  és 

apám „önként” lépett be a közösbe. Tszjáradékos lett.
Éjjeliőrként gondosan őrizte a rábízott istállókat, állatokat. Egy éjjel arra 

lett figyelmes, hogy valami furcsa, különös fény villog az istálló ablakán. 
Egy szalmakazal égett a közelben. Segítséget hívott, és gyorsan eloltották a 
tüzet. Hamar észrevette, így nem lett nagyobb kár. Leéghetett volna rengeteg 



szalmakazal, az egész szénáskert is, átterjedhetett volna a láng az istállókra 
is. Elképzelni is sokkoló, mekkora lett volna a kár, ha a sok állat elpusztul… 
Apám éber, igaz őrzője volt az ún. közösnek. Gyújtogatás történt. A tüzet 
egy fiatal tsztag okozta, aki állítólag gyűlölte a csoportot. Nem is volt ki 
mind a négy kereke, az is az igazsághoz tartozik. Elfogták a rendőrök. Bör
tönbe vagy elmegyógyintézetbe került. Soha többé nem jött vissza.

A szülők kedvtelése

Édesapám kedvenc időtöltése a méhészkedés 
volt, de nagyon szeretett olvasni is. Volt négy 
kaptár méhünk. Apu nagy gonddal foglalatos
kodott velük. Télen, ha nagyon hideg volt, be
vitte őket a kamrába, hogy meg ne fagyjanak. 
Tavasszal  cukorsziruppal  etette  őket,  hogy 
éhen ne pusztuljanak. Idős korában nem bírt 
már méhészkedni, ezért eladta a kedvenc mé
heit. Nagyon sajnálta őket, meg is siratta. A 
legidősebb unokája – aki most 63 éves, és már 
neki is öt unokája van – épp a minap emleget
te,  milyen  finom  is  volt  gyermekkorában  a 
nagyapa lépesméze. Én meg pergetéskor an
nak örültem, apu megengedte,  hogy nagyka
nállal egyem a mézet.

Apám különösen szerette az ismeretterjesztő, tudományos műveket. Szí
vesen olvasta az Élet és Tudomány c. folyóiratot. Mi, gyerekek is hordtunk 
neki könyveket a könyvtárból. Már nem emlékszem pontosan, hogy ügy
védtől vagy ügyésztől kapott kölcsön könyveket, csak azt tudom, hogy 
Molitorisznak hívták. Útleírásokat tartalmazó könyveket hozott. Egyszerre 
csak egyet. Ha azt visszavitte, kapta a másikat. A könyvet nagy becsben tar
totta. Mi, gyerekek is olvashattuk ezeket. Szigorú volt e tekintetben is. Mi
előtt  kézbe  vehettük a  könyvet,  kötelező  volt  a  kézmosás.  Olvasás  előtt 
becsomagoltuk a könyvet. Nem volt szabad a lapot behajtani, jelezve hol 
tartunk az olvasásban. Kötelező volt a könyvjelző használata. Saját könyv
készletünk csak Bibliából és kalendáriumokból állt. Nem azért nem vettünk 
könyvet, mert nem volt rá igényünk, hanem mert pénzünk nem jutott erre.

Középhalmon működött ekkor egy ún. olvasókör. Mint a görög agora, a 
középhalmi tanyasi embereknek ez olyan hely volt. Újságokat járattak, he
tente néhány alkalommal  esténként  összejöttek,  beszélgettek,  megvitatták 
ügyesbajos  dolgaikat,  politizálgattak.  Az olvasókör 1949ig működött  az 
ószőlői iskola telkén, a keresztút mellett a Középhalmi Általános Iskola fel
építéséig. Ma közösségi házként működik.



No, és mi volt  édesanyánk,  a drága mama kedvtelése? 
Nagyon  szeretett  kézimunkázni  és  nótákat  hallgatni. 
Ügyes keze jó ízléssel párosult. Varrt, font, kötött, hor
golt, hímzett és szőtt. A ruháinkat is ő varrta. Birkanyírás 
után kimosta  a  gyapjút,  és  rokkán megfonta.  A család 
tagjainak kötött belőle pulóvert, kardigánt, mellényt, sap
kát, sálat, kesztyűt. Volt egy szövőszékünk, amit télen be
vittünk  a  szobába,  és  ott  folyt  a  szövés.  S  hogy  mi 

mindent  szőtt?  Törölközőt,  lepedőt,  asztalterítőt,  ízléses  mintájú  csíkos 
rongyszőnyeget. Idős korában már csak hímzéssel és kötéssel foglalkozott. 
Bennünket, gyerekeit is megtanított kézimunkázni. Én csak fonni nem ta
nultam meg. Anyu rokkáját ma az egyik dombegyházi unokája őrzi.

Nagyon szerette hallgatni a népdalokat és a magyar nótákat. Kedvenc 
énekese a különleges hangú Jákó Vera volt. Ám ha a rádióban vagy a tévé
ben Melis György énekelt, mindig meghallgatta. 

Öreg napjaik

Szüleink egész életük során dolgos, becsületes, szüleiket, gyerekeiket szere
tő, önfeláldozó emberek voltak. Öreg napjaikat nem is szociális otthonban 
töltötték, hanem gyermekeik családjai körében, mert megérdemelték. Idős 
korukban a bátyám istápolgatta szüleinket. Heti 2–3 alkalommal látogatta 
meg őket fáradságot nem kímélve. Bevásárolt, bekészítette a vizet, a tüzelőt. 
Elintézte ügyesbajos dolgaikat. Rá mindig számíthattak. Éjszakai műszak 
után reggel a malomból egyenesen a szüleihez ment, s utána haza, összesen 
16 kmt kerékpározva. Ezt éveken keresztül megtette. Hangsúlyoznom sem 
kell, hogy mennyire szerette a szüleit.

Édesapámnak nehéz, küzdelmes élete volt. Amikor elgyengült, az oros
házi kórházba került. A főorvosnő hívatott bennünket – a bátyámat és en
gem – és közölte, hogy a bácsi nem beteg, csak megöregedett. Elhasználó
dott a szervezete. Végelgyengülésben van. Orvosi ellátásra nincs is szüksé
ge, csak gondozásra, ápolásra szorul. Mi legyen a sorsa? A kórházban to
vább  nem  maradhat,  mert  tulajdonképpen  nem  beteg.  Egy  elfekvő 
kórházban el tudja helyezni. Addig él, amíg a szervezete bírja. A bátyám 
erre azt mondta, természetes, hogy megy hozzájuk. Így került bátyámékhoz, 
ahol gondosan ápolták haláláig, néhány hónapon át. Pedig akkor nem lehe
tett tudni, mennyi idejű gondozásról van szó. A sógornőmnek a mai napig 
hálás vagyok azért, hogy ebbe beleegyezett, vállalva az ezzel járó nehézsé
geket. Bátyám ekkor a malomban dolgozott, de kivett fizetés nélküli sza
badságot.  Nehezen  éltek  ekkor.  A mama  is  beköltözött  ideiglenesen  a 
tanyáról a városba, a bátyámékhoz.

Édesapám szókimondó,  igazát  védő,  öntörvényű,  a  világ dolgairól 



tájékozott ember volt. Nagy akaraterővel rendelkezett. Mikor egyszer egy 
orvos azt tanácsolta neki, hogy szokjon le a dohányzásról, különben érszű
külete lehet, egyik napról a másikra leszokott. Pedig igen erős dohányos volt 
addig.

Édesanyámnak is nehéz sors jutott. Korán árván maradt, átélt két világ
háborút. Elszenvedte az 50es évek nehézségeit, a beadást, a jegyrendszert, 
a kenyérért való sorbaállást. Nem akart megválni a tanyasi élettől, hiszen ott 
élt 73 évig. Ez nagy idő. Hiába mondták neki bátyámék, hogy legalább a te
leket töltse náluk, hajthatatlan maradt. Bátyám talált rá akkor, amikor egy 
reggel  meglátogatta,  és  a  mama lázas  állapotban fűtött  be a  kemencébe. 
Azonnal intézkedett, orvost hívott. Nekünk, testvéreinek táviratozott, hogy a 
mama nagyon beteg. Mi azonnal „repültünk” haza. Mindegyikőnk annyit 
vállalt az ápolásából, amennyit a családi körülményei lehetővé tettek. Ket
ten mindig mellette voltunk. Betegsége következtében – három év tanyai 
magánya után – a bátyámhoz került a városba. Nem engedtük ki többet a ta
nyára, és már ő sem akart oda visszamenni. Gyógyulása után hozzánk költö
zött Budapestre. Ezután majdnem 20 éven át évente félfél évet töltve hol 
Szarvason, hol Pesten élte öreg napjait gyermekeinél. Az utolsó négy évé
ben megfáradt, legyengült, és fárasztó volt számára a Pestről Szarvasig tartó 
autóút. Így azután Pesten maradt nálunk élete végéig. Húsz év hosszú idő. 
Ezalatt a férjem soha nem tett szemrehányást, hogy a mama mennyit van 
nálunk, amikor a bátyámon kívül volt még két lánya is. Nagylelkűségéről 
vall ez, hiszen az ő szülei ekkor már rég nem éltek. Az is az igazsághoz tar
tozik, hogy a mama minden nyáron pár hetet töltött óhaja szerint lányai csa
ládjánál is, hol Dombegyházán, hol pedig Almáskamaráson.

Jól érezte magát nálunk, de a vidéki 
életet  szerette.  Legjobban  Szarvason 
szeretett lenni. Itt voltak a barátnői, ro
konai,  ismerősei.  Szívesen  járt  az 
Ótemplomi gyülekezetbe, imaórára, pi
acra. Tulajdonképpen minden Szarvas
hoz  kötötte.  Ez  a  város  volt  az  igazi 
otthona. Bár nálunk is jól érezte magát, 
ám a fővárost nem tudta megszeretni. 
Idegen  maradt  számára.  Mi,  gyerekei 
mindig  tiszteletben  tartottuk  édes

anyám döntését, hogy hol szeretne élni. Pedig nekünk is voltak nehéz éve
ink. A férjem egyszer azt mondta, hogy a mama olyan, mint egy mesebeli, 
jóságos anyóka.

Édesanyám jó pedagógiai érzékkel rendelkezett. Ha mi, gyerekek össze
vesztünk, akkor nem kiabált velünk, nem is vert meg soha, hanem különféle 



feladatokat adott, ezzel oldva a feszültséget. Pl. egyikünket elküldte szedni 
folyófüvet a malacoknak, a másiknak meg vizet kellett öntenie a baromfiud
varban. Mi szót fogadtunk, szívesen végeztük a ránk bízott feladatot, mert 
szerettük anyut. Mire végeztünk a munkával, már el is felejtettük a nézeteltérést. 

Az alábbi  eset  akkor történt,  amikor a  mama 92 évesen már  nagyon 
gyenge volt. Éppen nálunk volt az orvosnő, dr. Péterffy Réka, a férjem haza
szólt telefonon, kérdezte, hogy van a mama. Most éppen itt van az orvosnő 
– mondtam neki – majd később visszahívom. Erre távozáskor megjegyezte 
az orvosnő, hogy ő már sok mindent tapasztalt, de hogy egy vő még a mun
kahelyéről is érdeklődjön az anyósa hogylétéről, erre még nem volt példa a 
praxisában. 

A mama jóságos, galamblelkű, szeretetet árasztó volt. Valami különleges 
pozitív energia sugárzott  belőle.  Lénye, jelenléte szinte betöltötte a teret, 
ahol tartózkodott.

Első szembesülésem az elmúlással, a halállal, 9 éves koromban történt. 
Keresztapám édesapját  láttam a ravatalon.  Csak a néhány éve  megjelent 
Szarvasiak a Nagy Háborúban c. könyvben olvastam róla.  Ekkor tudtam 
meg, hogy 47 évesen hívták be katonának. Azonnal az olasz frontra került, 
hat gyermeket hagyott itthon. Csak a háború végén tért haza. 80 évet élt. 
Bár alig ismertem, halála döbbenetes, félelmetes élmény volt.
Édesanyámat megkérdeztem:
 Anyu, minden ember meghal?
 Bizony kislányom, mindenki meghal. Így vagyunk teremtve.
 Én is meghalok egyszer?
 Igen kislányom, te is. De ne aggódj, az még nagyon sokára lesz, majd ha 
már nagyon öreg leszel.

E világból való távozásakor Édesanyá
mat a karjaimban tartottam. Nagyon fájdal
mas volt, amikor imára kulcsolta kezét, és 
örökre eltávozott e földi létből. E keserű él
mény felidézésekor is könnyezem.

Aput ő temettette el kettős sírba. A saját 
nevét már akkor rávésette a sírkőre. Most a 
szarvasi  Evangélikus  Ótemetőben  egymás 
mellett nyugszanak. 

* * *
Felmerülhet az olvasóban a kérdés: miért írtam a családunkról. Számomra 
lélekemelő a megszépült gyermekkor felidézése, emlékezés az idilli tanyasi 
életre. Emlékeimben feltárul előttem a múlt, családunk nehéz, küzdelmes, 
mégis szép élete. Most, midőn egyedül maradtam, erőt merítek a múltból. 
Az emlékezés megszépíti az életem: az élet szép, és élni gyönyörűség. 

Szarvas, 2014. november 27.



Aki ennyit átélt...
Képek és töredékek a kilencvenéves Marika néni életéből

2. rész: A Kondacs család élete 1945-től napjainkig

Megváltozott világ!

Nagymama halálakor nemcsak a családunk élete, hanem a körülöttünk lévő 
rendszer is megváltozott. Egy „szép napon” váratlan vendég állt meg szüle
im tanyájában, kiszállt a nagy hatalmú RENDŐRSÉG! Körülnéztek. A gó
réban  láttak  csöves  kukoricát.  Rögtön  kiadták  a  parancsot,  zsákokba 
szedjenek két kocsira valót. Ezt Édesapa két fiával megszedte. Amikor ez 
megtörtént, a rendőr szólt: – Maga le van tartóztatva! Hozzon embert, aki a 
kocsikat beviszi a városba. Be is vitték, a Városháza udvarán lerakták a zsá
kokat. Ez nem lett elszámolva sehol sem! Az adót, a beszolgáltatást Édesapa 
már rendezte, mégis kuláknak kiáltották ki. Ráfogták, nem volt a búza le
aratva, ezért szabotáló kulák! A bíróság börtönbüntetésre ítélte négy és fél 
évre, valamint a teljes vagyonát elkobozták az állam javára. A Városháza 
előtt kihirdették, Kondacs Mihály szabotáló kulák, aki nem akarta búzáját 
learatni. Jelentkezzenek, akik segítenek aratni! Jelentkezett 17 személy, te
herautóval ki is vitték őket. A búza keresztekbe volt rakva, rendben volt az 
aratás, de amíg tartott a munkaidő, az embereket addig ott tartották, majd a 
napibért is megkapták. 

Édesapámtól minden vagyonát, földjét elrabolták, rabkocsin szállították 
Sajóbábonyba, Diósgyőrbe majd Miskolcra ingyenmunkára! Azt mondták, 
meg kell az ilyeneket tanítani dolgozni.

A szétesett család

Anyám egyedül maradt a két  fiútestvéremmel. Szántottak, azután az őszi 
búzát  elvetették.  Kötelező  volt  ezekben  az  években  kendert  termeszteni. 
Amikor megérett  a  kender,  éjjelnappal vágták segítséggel.  Sikerült  le  is 
adni, sőt a cukorrépát is felszedni, és időre leszállították.

Miska öcsém behívót kapott. Nem akart bevonulni, el akarta hagyni az or
szágot. Először Milka nevű lován ment el. A lova visszatért a tanyára, de Mis
kát  elfogták  a  szerb  határnál.  Másodszor  kerékpáron  indult  el,  akkor  is 
elfogták. Ekkor Anyám, hogy fiának ne legyen baja, orvosi igazolást szerzett 
arról, hogy nem beszámítható. De nem ez volt az utolsó tragikus eset a csa
ládban.

Egyszer Anyám hízószállításon volt, kérte a vejét, menjen a Jancsi fiá
nak segíteni. Ő kereste, de nem találta. 1950. október 27én még látták a 
szomszédok, hogy Jancsika lóháton ülve járatta a három fiatal, frissen kihe
rélt csikót. 28án Jancsi öcsém eltűnt! 



Szörnyű eset volt ez! Jancsikát egy hétig keresték, én csak jajgatni tud
tam! Jancsikának a szeme olyan volt, mint az enyém. A haja színe, a termé
szete, mint az enyém! Én tíz kilométerre laktam onnan, várandós voltam 
Jani fiammal, aki ezután, 1951. március 30án született meg. Ha ott lehet
tem volna, talán minden másképp történik!

Miska öcsém is gyanúba keveredett. Anyám – hogy mentse – mentővel 
kórházba vitette. Miskát mégis gyilkossággal vádolták meg, holott a rendőr
ség idegen nyomokat is talált a tanyában. Anyám járt a bírósági tárgyalások
ra tanúként. Végül Miskát, mint gyilkost, négy és fél évi börtönbüntetésre 
ítélték. Miután szabadult, egy szeretetotthonban élte le életét.

Azt mondtam Anyámnak, akinek a 
földje akkor még megvolt, nekem nem 
kell a föld! Adja az államnak, mit fog 
maga a földdel kezdeni! Anyám leadta 
a földjét az államnak. Apát is megke
resték, ahol raboskodott, írja alá.
Hiába mondott le Anyám a földjéről, őt 
is  börtönbe  vitték.  1951ben,  egy 
reggel  arra  ébredt,  hogy  elpusztult  a 
tehene,  így  elmaradt  a  tejbeadással. 
Akkor már egyedül élt a tanyában. A 
hatóság  intézkedett,  bírói  tárgyalásra 
hívták be, utána azonnal letartóztatták. 
Mivel a férje „szabotáló kulák” volt, őt 
is  elítélték  szabotálásért.  Egyéves 

börtönbüntetését  Kalocsán töltötte  le.  Eleinte a  rabokkal a  havas földből 
szedették ki a cukorrépát. Ő később könnyebb munkát kapott, mivel tudott 
varrni.  A kalocsai  varrodában ingeket és  alsónadrágokat varrtak az orosz 
katonáknak.

Csak egyszer mentünk őt 
meglátogatni  testvéremmel, 
Erzsikével, aki ekkor már ta
nár volt Kalocsán. Szégyell
te,  hogy  az  édesanyja 
börtönben  van.  Úgy  ítélte 
meg a családban történteket, 
hogy  nálunk  testvérgyilkos
ság történt, mint a Bibliában: 
Káin  megölte  Ábelt.  Meg 
féltette az állását is.

Édesapám, Kondacs Mihály

Egész életében tevékenyen élt



Amikor már enyhült a politikai rendszer, 1954ben elengedték Édesapá
mat is. Azt az írást kapta, hogy tévedésből vitték el. Eltörölték a kulák meg
bélyegzést. Jelentkezett a tszbe, felvették tagnak. Később a Szarvasi Állami 
Gazdaságban dolgozott.  Itt is állatokat gondozott, innen ment nyugdíjba. Be
tegségéig tevékenyen élt.

A tanya körül mindig volt baromfi, juhokat is nevelt, évente vágott hízó
kat. Teheneket, ökröket nevelt, még igavonásra is használta őket, bikákat 
hizlalt, ebből egészítette ki a nyugdíját. 1974 januárjában agyvérzést kapott, 
lebénult a jobb oldala. 1974. április 17én meghalt.

Az iskolától az asszonysorsig

Az elemi iskolában kitűnő tanuló voltam, szerettem tanulni. Szloszjárék, a 
szomszédok mondogatták, hogy kár lenne ezért a kislányért, ha nem tanulna 
tovább. Talán ezért is adtak oda a nagymamámhoz a városi iskolába. Máso
dik osztályban már Rohony Pál tanító úr tanított. Miután a hat osztályt elvé
geztem,  szerettem  volna  tovább  tanulni.  Engem  az  egészségügyi  pálya 
vonzott,  fehér  köpenyben  orvosok  mellett  dolgozni,  de  Édesanyám  azt 
mondta,  szükség van rám a családban.  Akkor az ismétlő iskola kötelező 
volt, nagymama vitt oda beíratni. De a tanító úr rábeszélte, hogy az iparis
kolába írassanak, jól rajzolok, jó varrónő vagy divattervező lehetnék. 

Édesanyám végül be
leegyezett,  hogy  iparis
kolába  menjek,  de  nem 
engedett szakmát tanulni 
valamelyik  mesternél, 
mert  akkor  nála  kellett 
volna dolgoznom, és so
kat kellett volna neki fi
zetni. Azt mondta, hogy 
ő  majd  megtanít  varrni. 
Közben  a  Nagymamá
mék  is  megöregedtek. 
Két  tehenük volt,  nehe
zükre  esett  gondozni, 
fejni.  A  nővéreim  azt 
mondták,  hogy  ők  nem 

tudnak fejni, így hát rám maradt ez a munka. Délután jártam az iskolába,  
este, sötétben mentem haza. Nagymamám az őszitéli időkre vett nekem egy 
lámpát, azzal jártam, hogy ne féljek, ő pedig a kiskapuban várt.

Nem szerettem az ipariskolát. 12 éves voltam, dacos, mert nem engedték, 
hogy az legyen belőlem, ami szerettem volna. Nem tanultam, nem feleltem. 

Szarvasi ipariskolások 1937/38-ban. Az első sor  
közepén Rohoska Margit tanítónő, Jánovszky  
György igazgató; mellette Kondacs Marika,  

fölötte jobbra Kolompár Etelka (később Székely  
Lászlóné, a Vasipari elnökének neje).



Rohony tanító bácsi, aki itt is tanított, nem győzött csodálkozni azon, ho
gyan lettem ilyen. 

Egy év múlva a nagyszüleim eladták a teheneket, már nem volt szüksé
gük a segítségemre. Egy évet töltöttem az ipariskolában, aztán visszamen
tem  a  szüleimhez  a  tanyára,  és  éltem  a  tanyasi  lányok  dolgos  életét: 
segítettem a háztartásban, gondoztam a jószágokat. Amikor eljött az ideje, 
jártam a földekre dolgozni, gyomláltam, kapáltam, részt vettem a betakarí
tásban. 

A munka mellett azért szórakoztunk is. Szerettem énekelni, a szomszéd 
lányokkal jártunk a 'vecsjerkákra'1, bálokra. Ott találkoztam hasonló korú fi
úkkal, akik kerülgettek. Még olyan is volt, aki meg akart otthonól szöktetni, 
de ezeket nem vettem komolyan. Nem akartam még férjhez menni,  nem 
voltam érett a házasságra, vártam az „igazit”. Édesanyám azt mondta, hogy 
válogatós vagyok! Itt találkoztam Borgulya Györggyel, aki szintén szeretett 
énekelni. Szerepeltünk is együtt egy műkedvelő előadásban. Tudtam, hogy 
tetszem neki, de őt sem vettem komolyan. Ez a fiú egyetlen gyerek volt a 
jómódú földműves családban, rendes is, férjnek való. Legalábbis ezt mondta 
Édesanyám. Így hát a választását elfogadtam. 

1946. október 16án volt az esküvőnk, Borgulya György lett a férjem. 
Rokonaim kísértek az Újtemplomból az Arany János utca 98ba, Borgulyá
ékhoz, ahol a lakodalmat tartották. A Borgulya szülők rózsási tanyájába köl
töztünk, majd 1948ban a városhoz közelebbi tanyájukba mentünk lakni a 
Kolerásdűlőbe.

Három  fiam  szüle
tett:  György  (1949–
1993),  János  (1951–
2007),  Mátyás  (1953–
1983). Amíg kicsik vol
tak,  vittem  magammal 
őket a határba, ahol ép
pen  dolgoztam.  Leterí
tettem  egy  háziszőttest, 
kifeszítettem föléjük egy 
esernyőt, amikor kellett, 
megetettem  őket.  Így 
nőttek  fel.  A Középhal
mi  Általános  Iskolába 

jártak. György a vasútnál, Matyi a tszben dolgozott, János buszsofőr lett.  
Gyurinak két, Janinak is két, Matyinak, mivel korán elvált, egy gyermeke 
született. Mind a három fiam tragikus véget ért, közlekedési baleset követ
keztében haltak meg.

1 'estélezés': tót szokás; általában esti beszélgetős, esetleg dalos, táncos találkozás.

A család: János, Mátyás, György



A férjemmel 22 évet éltünk együtt, rengeteget dolgoztunk. 1968ig bír
tam. Amikor elváltam, 43 kgos voltam. Édesapám haláláig az ő tanyáján él
tem,  a  tszben  24  óráztunk  a  baromfitelepen.  Később  az  Árpádétterem 
konyháján  dolgoztam  nyugdíjazásomig.  A tanyáról  1975ben  jöttem  be 
Szarvasra lakni, oda, ahol most is lakom. Egy ideig Édesanyámmal és egy 
rokon családdal laktuk a közösen örökölt családi házat.

Közben Gádoroson is éltem néhány évet,  Bese Imre lett a második fér
jem. Idősebb volt nálam, azt ígérte, hogy jó lesz hozzám, ha gondoskodom 
róla, vezetem a háztartását. Igazat mondott, csak jót mondhatok róla. Halá
láig gondoztam, betegségében ápoltam őt. Hét évet éltünk együtt. A halála 
óta élek újra Szarvason, a Madarász nagyszülők által épített házban, Édes
anyám halála óta egyedül. 

Már 1949ben, amikor Gyuri fiam született,  Magyar doktor, a nőgyó
gyász azt mondta, ne legyen több gyerekem, mert a gyenge szívem nem bír
ja ki. Most 2015 van, és ma is a rossz szívemre panaszkodom. Elkopott az 
én szívem. Ha fáradt vagyok, muszáj lefeküdni pihenni, ez a gyógyszerem. 
A Gondviselőtől várom a behívót.

1990ben  kárpótlást  kaptunk,  de  nem kaptuk  vissza  szüleink  minden 
földjét. Ami nekem jutott – mivel a három fiam oda van már a temetőben –, 
az  unokákra  hagytam.  Mind  az  öten  kaptak  kétkét  hektárt,  gondoltam, 
ezzel segítek nekik. 

Az egyedüllétemet feloldják az unokák és 
dédunokák,  akik  eleljönnek  hozzám.  Öt 
unokával,  tizenegy  dédunokával  büszkél
kedhetek, és született  már két ükunokám is! 
Boldogságot, örömöt Ők hoznak nekem.

2015.  február  elsején  töltöttem be  a  90. 
évemet.  Nagyon  örültem  a  köszöntéseknek! 
Okleveleket, gyönyörű virágokat kaptam, je
lentős pénzösszeget is. Hivatalosan is köszön
töttek:  a  Miniszterelnök,  az  Országgyűlési 
Képviselőnk, Szarvas város nevében az Anya
könyvvezető. És persze jöttek a családtagok: 
az unokák, dédunokák, ükunokák. 

Hogy milyen boldogan fogadtam őket? Erről beszéljenek a fényképek!



A kilencvenedik születésnap
2015. február 1.

János fiának unokájával, Attilával  
(dédunoka)

Az Országgyűlési Képviselő és az Anyakönyvvezető köszöntője

Mátyás fiának unokájával,  
Norberttel (dédunoka)



A Miniszterelnök és Szarvas Város Önkormányzatának Emléklapja

Marika néni és az őt ünneplő leszármazottai

Bese Imréné történeteit és képeit szerkesztette: Dr. Kutasné Szarka Judit

Marika néni életéről a Szarvasi Krónika 2010/24/109–116. oldalán Marika néni mesél címmel is olvashatnak.

György fiának (1949–1993)  
gyermeke, György (unoka)

János fia ( 1951–2007) gyermekének,  
Attilának felesége, Terike, (dédunokák:  

ifj. Attila és Lotti)

Mátyás fiának gyermeke: Ági; uno-
kája: Beatrix; dédunokája: Eszter

Mátyás fiának (1953–1983) 
dédunokái, Marika néni ükunokái:  

Eszter, Izabella 



A mesék véget értek
Bese Imréné Kondacs Mária

1925–2016

2016 karácsonya előtt egy nappal elhunyt  Bese Imréné Kondacs Mária, a 
Szarvasi Krónika krónikása, a nagy mesélő. 91 évet élt, egészen az utolsó 
hónapjáig korához képest jó egészségben. November elején még tele volt 
életerővel,  tervekkel.  Boldogan  mutatta  átrendezett  lakását:  odaköltözött 
hozzá az egyik unokája. Az addig általa lakott nagyszobát adta oda neki, fő
zött, mosott rá: végre volt kivel törődnie. 

Sokáig élt egyedül, örült, ha felkereste valaki. És akkor mesélt, mesélt, 
mesélt... Középpontban a családja állt. Fényképeken mutatta be számos ősét 
és leszármazottját; a holtakat, az élőket, követni sem tudtuk. A családi me
sék mindig ükunokáinál, Eszternél, Izabellánál értek véget.

Volt jó szava hozzánk is, a Krónika szerkesztőihez. Nyugdíjából még a 
Krónika támogatására is szánt forintokat. Szerette az írásainkat, nem csak a 
róla szólókat. Utolsó látogatásomkor is kaptunk szép szavakat. Erre büszkék 
lehetünk, hiszen nem volt könnyű természete.

Tudott szeretni, de nagyon tudott haragudni is. Olykor még a világgal is 
perbenharagban állt. Egy szerencsétlen, ostoba baleset indította el azt a fo
lyamatot, amely a halálához vezetett: kéztörés, kórház, tüdőgyulladás, fel
fekvések, végelgyengülés.

Aki „meséit” elolvassa, megismerheti fordulatos, tragikus eseményekkel 
teli életét. Nagymamáját, édesapját szinte rajongva emlegette, édesanyja ki
maradt az elbeszéléseiből. Két testvérét, három fiát siratta el, többségük  



tragikus  körülmények  között  halt  meg. A történteket  merész fantáziával 
alakította át, úgy, hogy az kevésbé fájjon. 

Első házassága tönkrement, második férjéről, akivel idős korában háza
sodott össze, csak jókat mondott. Mint ahogy az unokáiról, dédunokáiról, 
két ükunokájáról és lánytestvéréről is, akitől pedig már fiatalon földrajzilag 
is távol került: tanárnő lett, ma is Kalocsán él. 

Gyönyörű kertje volt, tele szebbnél szebb rózsákkal. Egyedüllétében eb
ben lelte örömét. Szívesen adott belőlük a számára kedves embereknek. Mi 
is kaptunk belőle!

Első „meséjét” 2010ben jelentettük meg a Szarvasi Krónika 24. számá
ban Marika néni mesél címmel. Ifjú szerkesztőtársunknak, Csillának – akit 
mély vízbe dobtunk – nem volt könnyű dolga. Marika néni nehezen viselte 
el,  hogy  mesefolyamait  lerövidítette,  a  kacskaringókat  „kiegyenesítette”. 
Még évek múltán is morgolódott.

Judit,  aki  két  évig  nagy türelemmel  hallgatta  őt,  megtalálta  a  hangot 
vele. Tőle elfogadta, ha a történetbe nem illő dolgok kimaradtak, még azt is, 
ha szárnyaló fantáziáját kissé visszafogta. Ha hosszabb ideig nem kereste 
fel, érkeztek a levelek újabb és újabb történetfoszlányokkal, mindenféle pa
pírra írva, keresztben és hosszában is. Még Orbán Viktor szórólapjának üres 
részeire is jutott a történetekből, amelyeket nem mindig sikerült kerek egész
szé formálni.

Utoljára hosszú írás született a családról, hosszabb, mint amit az olvasók 
szívesen el is olvasnak. Ezért a „zord” szerkesztő kettészelte a mesét,  az 
első részét a Krónika 30. számában olvashatták, a második része ebben a 
számban jelenik  meg.  Nem sejthettük,  hogy a  búcsúztatójával  együtt.  A 
szerkesztő némileg rossz lelkiismeretét csak az enyhíti, hogy Marika néni 
kinyomtatva, egyben is olvashatta az egészet, és gyönyörködhetett a késői 
leszármazottak fotóiban. 

Kedves Marika néni! 

Utolsó „meséjével” búcsúzunk. Legyen békés nyugovása, s ha ott fönn 
van, ne nézzen le haraggal azokra sem, akiket nem szeretett!

Mi  bizonyára  sokszor  fogjuk  még  emlegetni.  És  ne  haragudjon  ránk 
azért, hogy többnyire mosollyal arcunkon.

A szerkesztők nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő:

Kutas Ferenc



Tóth Imre

Szarvasi panoptikum
2. rész 

A régi Szarvason és környékén, gyerekkorunk életterében számos különös,  
érdekes ember élt, akik hozzátartoztak a városképhez. Lehet, hogy ez csak  
nekünk fontos és érdekes, nekünk, akik találkoztak ezekkel a figurákkal, és  
emlékek idéződnek fel általuk. De azt hiszem, hogy azok számára is megmu
tat valamit az akkori teljesebb valóságból – ezen keresztül pedig belőlünk –,  
akik időben vagy térben messzebb vannak ezektől a történésektől és ettől a  
panoptikumtól. 

* * *

Egy „műintézmény” és látogatói

A mai Alkotmány utca déli végén volt egy bolt és egy kocsma. Előfordult 
olyan időszak is, mikor a bolt és a kocsma üzemeltetője ugyanaz az ember 
volt. Ilyenkor lényegesen megnövekedett a környékbeli családokban élő fér
fiak háztartás és bevásárlás iránti érdeklődése. A hetvenes években ettől az 
együttestől úgy száz méterre megnyílt egy jobb színvonalú műintézmény, de 
azért az is csak egy kocsma lett. Ebben a kettős körben aztán elég sokféle 
„vendégművész” lépett fel. Különösen az ötvenes évek közepén volt még 
vegyes a társaság, de azért később is előfordult egykét érdekesebb figura. 

A már vagy huszonöt éven át  Véndiófa néven szereplő – mára már be
zárt – műintézmény elődjének nevére nem emlékszem, csak a zsánerére. A 
ház eredetileg a szarvasi Bolza grófokkal valamilyen rokonságban álló 
Haviár család tulajdona volt, jól megépített, jó helyen lévő, szép, nagy épü
let. Valamilyen oknál fogva leégett a tetőszerkezete, de aztán annyira össze
rakták, hogy a kocsmafunkciót ki  tudta elégíteni.  Szóval ember fért  bele 
bőven, és egyfajta csomóponti elhelyezkedése miatt gyűlt tehát ott a „horda
lék” akadálytalanul. Közülük és a város utcáinak jellegzetes figurái közül je
lenítek meg néhányat.

Puta Dezső, a hegedűs

Elsőnek említem mindjárt Puta Dezsőt. Csoda tudja, hogy a neve mit jelen
tett, de lehet, hogy az olasz puttána, ördögfattya szóból származik. Öreg ci
gány volt, aki ugyan a Krakóban lakott, de mindig a kocsma körül lebzselt, 
kezében a kéthárom húrral szerelt hegedűjével. Természetesen alkoholista 
volt,  de a  hegedűjátéka elég normálisan szólt.  Valaha prímás lehetett,  de 
senki nem tudta, hogy került ide.



Amikor már emelkedett volt a hangulat, elvegyült a kocsmai nép között, 
és  muzsikálni  kezdett.  Soha nem zavarták el,  nem dobták ki,  esetenként 
csurrantcseppent is valami, vagy egyegy pohár ital, vagy néhány forint. 
Ebből élt.

Gugás Mari, a „szépasszony”

Hasonlóan ismeretlen hátterű egyed volt Gugás Mari, aki Dezsővel talán 
még párt is alkotott. Gugás Mari bal arcán egy mindenféle színben játszó, 
tarjagos felületű, ökölnyi daganat volt, ami a szemét is jórészt eltakarta. Ki 
tudja, hol szerezte be, mitől és mióta létezett. Kellőképpen rongyos és elha
nyagolt volt, rekedten káromkodva beszélt, pipázott, köpködött, szóval „ér
dekes”  jelenség  volt.  Nem nagyon  látszott,  hogy  cigánye,  de  mindenki 
annak tartotta. 

„Lakása” is volt, egészen „előkelő” helyen, a Szabadság úton, az Árpád 
Szállóval szemben, az állami iskola épületének udvara melletti házikóban, 
ennek minden előnyével és hátrányával. Közel volt a piac. Kéregetésből, a 
piaci hulladék szedegetéséből tartotta fenn magát. Mindenesetre a „népi de
mokrácia” áldásos egyenjogúsági törekvéseire jellemző momentum, hogy a 
kocsma közössége nem sérelmezte, ha a pultos a közös lötyögtetőben „gon
dosan” elöblített poharakba neki is kitöltötte a rundot. Viszont sok bosszúsá
got  okoztak  nekik  a  gyerekek.  Szünetben,  tanítás  után,  ha  meglátták, 
gyermekei kegyetlenséggel gúnyolni kezdték. Ezt nagyon nehezen tűrte, és 
ha kihozták a sodrából,  „válogatott”  durva szidalmak kísértében kergette 
őket. Hiába, mert a gyerekek mindig gyorsabbak voltak.

Zsófi cigány és csapata

Igen gyakran jelent meg ezen a környéken is, de nemcsak a környéken, ha
nem az egész városban Zsófi cigány. Már ezelőtt hatvan évvel is ötven éves
nek  látszott,  és  amikor  Tibi  öcsém úgy  tíz  éve  egyszer  találkozott  vele 
Szegeden, – állítása szerint valamelyik fiát látogatta meg a Csillag börtön
ben – akkor is annyinak tűnt. Mindig volt vele kéthárom kisgyerek, ha kér
dezték, sohasem tudta, hogy melyik is az övé. Volt, hogy egyszer, amikor a 
„sógornőjével” jártak kéregetni, összevesztek azon, hogy melyik gyereket ki 
szülte. Állítólag a gyerekeket rendszeresen kölcsönkérte a koldulás nagyobb 
sikerének kedvéért. Nem volt erőszakos, tisztelettudó volt, és a gyerekek tu
lajdonjogával kapcsolatos vitás esetei sem értelemhiányból, hanem egyéb, 
praktikus okból következtek. Zsófi járkált a gyereksereggel a karácsonyi ün
nepek környékén is, ilyenkor is mindenféle maradék süteményt és egyéb 
ételt begyűjtve. Hozzánk – azon a jogon, hogy Apánk, a tanár bácsi az egész 
famíliáját tanította – úgyszólván bejáratos volt, de soha nem tapasztaltuk, 
hogy valamit is engedély nélkül elvitt, azaz ellopott volna.



Piócás Mari és az egészségügy

Sokszor járt arra – nemcsak a kocsmában, de azt ki nem hagyta volna – a 
Piócás Mari  is.  Leírhatatlanul  elhanyagolt  küllemű,  öreg cigány asszony 
volt, rekedt, mély hanggal. Lehet, hogy túl volt a hetvenen is, mert kortalan
ná tette a sok ránc, meg a szedettvedett öltözék. Hajlott hátán valami batyu
val, a kezében hordott, szorosan lekötött kannával járta az utcákat, szájában 
pipa,  és  rekedt  hangon  ordibálta,  hogy  „Piócát  vegyenek!  Piócát  
vegyenek!” Az akkor még jelentős számban tótul beszélők kedvéért, no meg 
az üzleti sikerért ez így hangzott: „Piavice! Piavice!” 

Ez a cigány asszony úgy kereste a kenyerét, hogy ismerve a megfelelő 
helyeket, szoknyáját feltűrve begázolt a mocsaras pocsolyákba, és a lábára 
akaszkodó piócákat összegyűjtötte. Ezeket aztán a városban és a tanyákon 
hangos kiáltozással árulta. Apám, ha csak meghallotta, mindig vett pár dara
bot ezekből a rusnya, de szép rajzolatú jószágokból, és a műhely egyik pol
cán jó szorosan lekötött befőttes üvegben tartotta őket. Harcsák csalizására 
használta egy részüket – nagyon ritkán fogott –, de többnyire a vállára téve 
vért szívatott le velük. Ez egy népi gyógymód volt, kicsit viszolyogtató, de 
állítólag évszázadokon keresztül bevált. Néha volt a házban nagy riadalom 
is,  mert  ezek  a  jószágok,  ha  már  nagyon kiéheztek,  a  szorosan  lekötött 
üvegből is ki tudtak mászni, és eltűntek valahol. Egyébként Apám darazsa
kat  is  használt  a  reumás  vállai  gyógyítására,  ha  csak  tehette,  megfogott 
egyetkettőt, és a vállait körbe szurkáltatta.

Kosárfonóék, a tisztes iparosok

Nagyjából a mai Alkotmány utcai bolttal és az egykori Kovácsikkocsmával 
szemben lakott  Kis Kálmán kosaras a családjával.  Apja is,  fia  is  iparos
emberhez méltóan italozók voltak. Hogy ezérte, nem tudom, de volt egy 
lányuk,  aki  már 30 év  körüli  volt,  „halmozottan  hátrányos helyzetű”,  és 
ebben a korában sem volt talán több tizenöt kilónál. Nem tudom, mikor halt  
meg, de a hetvenes években még élt. Az utcai drótkerítésén át látni lehetett, 
hogy hántolják, hasítják a kosárfonásra alkalmas szép színű fűzfavesszőket 
az  udvaron  álló,  kézi  hajtású  géppel.  Ott  tárolták  a  készárut  is,  amivel 
piacozni jártak. Szép és hasznos dolgokat készítettek. Állítólag bútorokat is 
fontak, de olyat soha nem láttam náluk.

A 32. számban folytatjuk.



Részletek Nádor Jenő emlékeiből1 

Ez az őszi évad Szarvason teljes borongásában novemberben szokott beáll
ni. Ekkor lett a híres szarvasi sár véglegessé. Ilyenkor azután elnéptelene
dett a Népkert2, el a szép Köröspart. A levegőzés után vágyódó diákság az 
utcára szorult, s a szarvasi korzó népessé lett. Ezek a nagyutcai3 séták apró
cseprő emlékeikkel szinte kedves élményekké lettek, s sok hazatérő öregdi
ák meg szokta tenni az utat a gimnázium épületétől4 a Lengyelpalotáig5. 
Felfrissítik emlékezéseiket a régi nagyutcai séták egyes eseteiről, megállnak 
egyegy ismerős ház előtt, melyhez emlékek kapcsolják őket. 

Az öreg Grósz esete a félős nénivel

Mutogatják az öreg Grósz borbélyüzletét, amelyben az öreg borotvált, pa
macs nélkül, a tenyerével kenve föl a férfiak arcára a szappanhabot. De en
nél  sokkalta  magasabb  foglalkozást  is  űzött:  fogat  húzott.  Egy  ilyen 
kísérletének engem is szem és fültanújává tett a véletlen.

A borotválószékben mellettem egy néni várt foghúzásra, állandóan haj
togatta: – „Jaj, de borzasztóan fogok én mindjárt szenvedni!” Közben Grósz 
bácsi fölkészült a műtétre. Kellemesen lepett meg, hogy a fiókjából nem 
holmi általam képzelt, legalább félméter hosszú nyelű kovács harapófogó
val, de nikkelezett, rendes orvosi fogót vett elő, sőt, hogy azt valami piszkos 
ronggyal még fertőtlenítette is.  – „Na nyissa ki  szépen a száját!” – szólt 
atyailag a nénihez. El voltam készülve egy vérfagyasztó sikoltásra. A néni 
azonban megkímélt ettől: mint kilőtt nyílvessző surrant ki pillanatok alatt az 
utcára. Grósz bácsi a bölcs Seneca nyugalmával tette vissza fogóját, sóhajt
va: „Szeretem az ilyen komédiát...”

A nagyutcai esti diákséták az akkori csendes, motorkerékpár és vontató 
nélküli Szarvas elmellőzhetetlen képeihez tartoztak. Bár meg volt hirdetve a 
csoportokban való járkálás tilalma, azt könnyű volt megszegni. Ha messzi
ről tanárt pillantott meg, szétugrott a társaság,

A félelmetes Muki

Jó lenne felsorolni a nagyutcai séták ismertetése során azokat a szarvasi 
nevezetességeket,  kik  majd  rémületben  tartották,  majd  megnevettették  a 

1 Dr. Nádor Jenő (1889–1975) történész, a szarvasi gimnázium nyugdíjas igazgatója 1964
ben írta meg emlékeit a régi Szarvasról és a diákéveiről. Kéziratban maradt, kiadásra vár. 
A részletet közzétette Sztrehovszki Zsuzsa, jegyzetekkel ellátta dr. Kutas Ferenc.

2 A mai Erzsébetliget.
3 Szarvas  főutcáját,  a  mai  Szabadság  utat  a  népnyelv  a  20.  század  elején  nagyutcaként 

emlegette.
4 Ma a GFF Pedagógiai Karának épülete.
5 Ma Szarvas Város Polgármesterének és Önkormányzatának székhelye.



szarvasi  diákot,  s  így  diákéletének  szerves  kiegészítői  lettek:  Csicsónét, 
Fűzfa Miskát, Burenda Miskát és sok mást, kiknek ma már nevére sem em
lékezik a mai generáció, nekünk azonban elménkbe vésődött tragikusan hu
moros alakjuk. 

Valamennyi közül kiválik „Muki”nak, egy hóbortos férfinak félelmetes 
alakja. Télen fehér kendővel bekötött orralszájjal járt, nem a hideg ellen 
való védekezés céljából, de saját állítása szerint, hogy a levegő bacilusoktól 
leszűrve jusson a tüdejébe. Állandóan töltött revolverrel járt, s a pihent fan
táziák arról tudtak, hogy csúfolkodó gyerekek üldözésére a hídról lóháton a 
korcsolyázók közé rúgtatott, máskor, hogy hasonlóan, megtorlás céljából a 
nyitott boltajtón belovagolt egy fűszerüzletbe. Ilyen és hasonló hírek buján 
tenyésztek, s Muki a szarvasi mindkét nembeli ifjúságnak réme lett, de akit  
azért  alkalomadtán nem szűntek meg bosszantani. Egy ilyen sablonosnak 
mondható eset szenvedő résztvevője voltam. 

Még a Margócsyiskolából6 jöttünk haza egy borongós őszi estén, ami
kor a Tessediképület7 előtt föltűnt Muki bekötött szájával. Csapatunkból az 
egyik fiú elkiáltja magát: „Muki!” Visszafordult az egész csapat. Muki utá
nunk iramodik, közben megfelelő jelzőkkel tisztelve meg anyánkat, apán
kat.  Revolvert  nem  láttunk,  de  a  bekötött  száj  ijesztőbb  volt  minden 
revolvernél.  A hivatalos  orvosi  körök  nem tartották  őt  közveszélyesnek, 
mint ilyen inkább csak az ifjúság meséiben élt. Ezért sok esztendőn át sza
badon rémítgette ifjúságunkat. 

Lassacskán azonban haladás volt nála észlelhető. 1902 körül képviselő
jelöltségi igényekkel lépett föl. Támogatást kérendő, egy délelőtt beállított 
gimnáziumunk tanári szobájába. Ott, mint leendő honatya programot adott, 
többi között nyelvújítási terveiről. 

 – Mert tanár urak, nyelvünk tele van értelem nélküli szavakkal. Mi az 
például, hogy „ablak”? Semmi értelme nincs. Én szerintem „kinézlet” lesz a 
helyes neve.

Végre is betelt a mérték. Már nem emlékszem, milyen közvetlen előz
ményekért, de elhatározták zárt intézetbe való helyezését. Két rendőr jelent 
meg a lakásán, kérve, hogy jöjjön a Községházára, ott képviselőjelöltségé
ről akarnak vele tanácskozni. Muki komolyan vette az ugratást. A Község
házán  aztán hirtelen  megragadták  a  kezeit,  zsebéből  egy töltött,  tizenkét 
lövetű revolvert szedtek ki.

Muki eltűnt mint szereplő, és csak a diákromantikában élt neve tovább.

6 Az elemi iskolások a község különböző egytantermes iskolaépületeiben tanultak. Ezeket a  
tartósan ott működő és ott is lakó tanítókról nevezték el.  Margócsy Gyula (1851–1921) a  
tanítóképző  intézet  1895ben  alapított  gyakorló  iskoláját  vezette,  majd  az  intézet 
tanáraként dolgozott. Nem azonos a későbbi, hasonnevű gimnáziumi tanárral (1915–1984).

7 Tessedik volt iskolája. Ma Tessedik Múzeum. 



„Közös célok, közös törekvések, közös jogok és kö
telességek,  közös örömök és fájdalmak, közös re
mények és emlékek:  ezek együttvéve hozzák létre  
(...)  az  összetartozás,  testvéri  szeretet  érzelmét,  
(...) ez eggyé olvasztja a hazafiakat.”

Zsilinszky Mihály

Dr. Zsilinszky Mihály
(1838–1925)

Mikszáth Kálmán ismert  humorával  így jellemezte  mi
nisztériumi főhivatalnok kortársát: „Zsilinszky Mihálytól  
még visszautasíttatni is élvezetszámba megy, s a sikerte
lenül folyamodók is ragyogó arccal távoznak az államtit
kártól.” Van némi  irónia  e  megállapításban,  de  így is 
találó. Benka Gyula, a barát, a kolléga azt írta róla, hogy 
törhetetlen szorgalmú ember és erélyes tanár volt. Ez fel
tétlenül igaz.

Méltatlanul keveset beszélünk róla, pedig óriási érdemei vannak, nem
csak a gimnázium, hanem Szarvas és az egész megye történeti értékeinek 
feltárásában,  összegyűjtésében.  A  Tessedikirodalom  sokkal  szegényebb 
lenne nélküle, sőt talán ki se alakult volna. Tessedik Sámuelről Hellebranth  
János 1822. évi könyvecskéjén, Érkövy Adolf 1845i megemlékezésén kívül 
nemigen esett szó, a közvetlen utókor elfelejtette. Jelentőségének  Szeberényi 
Andor  által  1869ben,  Haan  Lajostól  1870ben  történt  említése  után 
Zsilinszky Mihály 1872ben megírta a Szarvas város történelmében Tesse
dik életét és munkásságát. A könyvet öt nyelven is kiadta, többek között a  
Békés megyei szlovákok régies, patinás nyelvén, amelyhez Zsilinszky any
nyira ragaszkodott  Dejepis mestečka Sarvaš címen1. 1873ban pedig kiadta 
Tessedik Sámuel önéletírását, amelyet a legtöbb kutató, közíró ma is a leg
alapvetőbb forrásmunkának tekint  a  Tessediktémában.  (1974ben eredeti 
utánnyomásban újra megjelent a könyv, és napok alatt elfogyott.) Ha Zsi
linszky Mihály mást nem is tett volna, akkor is érdemes lenne emlékezetbe 
idézni nevét. De tett ő többet is.

Életrajzi  adatai:  1838ban  született  Békéscsabán.  Nagybátyja  volt 
BajcsyZsilinszky Endrének. 1854ben került Szarvasra, az evangélikus fő
gimnázium V.  osztályába.  1858ban  kiváló  eredménnyel  végzett,  amit  a 

1 Ezt a művét a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete kétnyelvű (szlovák és magyar, 
Békéscsaba,  2004)  kötetben,  átiratban  megjelentette.  2012ben  Szarvason  a  Digitális 
Kalamáris kiadó magyar nyelvű átiratban ismét kiadta – Hellebranth János és dr. Neumann 
Jenő 1922ben írt Szarvas nagyközség története című kötetek átiratával együtt. (A szerk.)



RothTeleki ösztöndíj is fémjelez, mert ezt igen szigorú feltételek mellett 
ítélték oda, s igen kevesen kaphatták meg. Szarvasi tanulmányai utolsó két 
évében „altanítóként” működött az iskola „rajztanodájában”. A záróvizsga 
után az esperesség, a gimnázium fenntartó testülete, ösztöndíjjal külföldre 
küldte tanulni, de „rendkívüli tanár”ként már a következő tanévben szere
pel neve a tanárok között.

Német, svájci egyetemeket látogatott, de tanulmányutat tett Olaszország
ban és Franciaországban is.

1861től kezdte meg oktatói munkáját. 1864ben választották meg „ren
des tanárnak” a szarvasi  főgimnáziumba. Történelmet,  földrajzot,  magyar 
nyelvet és irodalmat, valamint rajzot tanít. Egész szarvasi működése alatt, 
13 éven át ő a Vajdaönképzőkör tanárelnöke. Ezalatt alapozta meg az ön
képzőkör azt a nagy tekintélyt, amelyről  Kemény Gábor is lelkesen nyilat
kozott. Ő lett a könyvtár, valamint a szép és értékes éremgyűjtemény őre. A 
könyvtárban  belemerült  a  tudományos  kutatásba.  Tankönyveket  is  írt,  ki 
kell emelnünk esztétikáját („A Széptan  előcsarnoka”), amelyet széles körű 
tájékozottság, magas műveltség birtokában alkotott. Készített segédkönyve
ket a magyar és egyetemes történelem tanításához, külföldi könyveket fordí
tott és adaptált magyar viszonyokra. Szép, modern, választékos, élvezetes 
stílusban írt. Mondanivalója mindig világos, áttekinthető, még a legbonyo
lultabb témákban is. Megírja például Verancsics Antal életét és munkássá
gát.  Ezen  ellentmondásos  korban  élő,  ellentmondásos  XVI.  századi 
személyiség,  aki  a  mohácsi  vész után Zápolyapárti,  János Zsigmond ta
nácsadója, majd a Habsburg királyok követeként bejárja egész Európát,vé
gül  esztergomi  érsek  és  királyi  helytartó  lesz.  Zsilinszky  manapság  is 
figyelemreméltó tájékozottsággal, Verancsics tudományos munkáin keresz
tül ábrázolja a mohácsi katasztrófa utáni évtizedeket, a három részre szakadt 
ország  nehéz  sorsát.  Megpróbál  pártatlanul  ítélni,  ami  evangélikus létére 
nem könnyű egy protestánsüldöző katolikus egyházi személyiség esetében. 
De ha véleményével  nem is lehet  mindenben egyetérteni,  minden ellent
mondásával együtt képet rajzol e korszakról.

Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy külön könyvet írt nagy történelmi női 
személyiségekről.  Ebben ábrázolja  többek között  Lorántffy Zsuzsanna, I.  
Rákóczi György fejedelem neje és a sárospataki főiskola patrónusa életét, 
megírja  Zrínyi Ilona, Zrínyi Péter leánya és  II. Rákóczi Ferenc  édesanyja 
életrajzát.  Mint könyvtárnok, összegyűjti  a Kossuthdalokat, kiadja Vajda 
Péter „Buda halálá”t. Könyvet ír Széchenyi Istvánról, Wesselényi Miklósról.

Zsilinszky  Mihály  1874ben  megválik  a  szarvasi  főgimnáziumtól,  de 
még 25 évig tagja marad a főgimnáziumi tanácsnak. Egyházához ragaszko
dik, magas tisztségeket tölt be mint egyházfelügyelő. Békéscsabára költö
zik, újságot szerkeszt, majd politikai pályára lép. Országgyűlési képviselő 



és főispán is volt, majd 10 évig államtitkár a kultuszminiszter mellett. A 
Magyar  Tudományos  Akadémia  már  1878ban  levelező,  majd  1889ben 
rendes tagjává választotta. 

Életének ezt az időszakát nem értékelem, mivel ezt még a történészek 
sem végezték el eddig. De mindenképpen ki kell emelni felekezeti toleran
ciáját, a nemzetiségi békességért folytatott erőfeszítéseit a magyar integritás 
keretei között. E felfogás tükröződik nagy művében, „A magyarhoni protes
táns egyház történetében” is. E munka tartalmával, szemléletével, szép stílu
sával ma is figyelemreméltó, és forrásmunkának is megbízható.

A gazdag életmű anyagában válogatva feltétlenül ide kívánkozik még 
egy kérdés. 1874ben alakult meg a Békés Vármegyei Régészeti és Művelő
déstörténeti Társulat, amelynek titkára Zsilinszky Mihály lett. A társulatnak 
nagy szerepe volt a megye tudományos életében. Évkönyveiben a helytörté
neti kutatások eredményeit adta ki. Sok szép értekezést olvashatunk az év
könyvekben.  Írt  Justh  Gyuláról,  Eötvös  Józsefről,  az  1735.  évi  paraszt
lázadásról, a Békés megyei jakobinus mozgalomról,  gróf Károlyi György
ről, Békés megye 1848as főispánjáról. Felfedezte és leközölte Gacsáry  
István  „Füzesgyarmati  króniká”ját.  Ezzel  az évkönyvvel hagyományt te
remtett.

Zsilinszky Mihály nagy érdeme, hogy igazi nevelő volt mind az iskolá
ban, mind a műveiben, minden tevékenységében. A politika küzdőterén a 
megbékélést hirdette. Hogy jól tettee? Erre nem tudok válaszolni. Minden
esetre a szarvasi Vajda Péter Gimnázium ma is büszke lehet egykori tanárá
ra.

Bilibok Péterné dr.

Megjelent a Szarvasi Tájoló 1984. júliusi számában.



Elfelejtett szarvasiak…

Bartos Pál
evangélikus lelkész, tiszteletbeli esperes

(Mende, 1882. október 14. – Szarvas, 1964. január 8.)

1. rész

1931 március végén tartotta az orosházi evangélikus nőegylet utolsó böjti 
délutánját.  Branyiczky Dezső jeles újságíró az Orosházi Friss Újságban – 
többek között – ezt írta Bartos Pál előadása című hosszabb cikkében:

„Most csupán az ünnepély fénypontjáról, Bartos Pál szarvasi evangélikus  
lelkész előadásáról kívánok szólani, mely a pazar szépségű keretből is úgy  
hatott felépítésével, a színek gazdagságával s megrázó emberiségével, mint
ha csak Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című képe bontakozott vol
na ki előttünk. Emberi gyarlóságunk tudatára ébredve és mégis mindinkább  
felmagasztosulva állottunk a beszéd hatása alatt. Nem az előadó csodálatos  
orgánuma, hanem úgy éreztük, a szív mélyéről fakadó érzések zuhataga, a  
festői  képekkel  érzékeltetett  örök igazságok ragadtak bennünket  oda, hol  
tündöklő fényességgel ragyog felénk a Mindenható áldó kegyelme. Mi, akik  
hallottuk az előadást,  még hosszú időn keresztül  érezzük általa lelkünket  
gazdagabbnak.
[…] Azzal az óhajjal köszönjük meg Bartos Pálnak a lélekemelő előadást,  
hogy vajha mihamarabb eljönne ismét közénk lelke gazdagságával és ra
gadna bennünket ellenállhatatlanul tisztult magasságokba.”

Bartos Pál evangélikus lelkészre ma már kevesen emlékeznek. Pedig a két 
világháború közötti Szarvas egyházi és társadalmi életének ismert és elismert 
alakja volt. Odafigyeltek szavára nemcsak Szarvason, hanem az egyházme
gyei, az egyházkerületi és az egyetemes közgyűléseken is. Megérdemli, hogy 
emlékezzünk rá. Tekintsük át dióhéjban életpályáját, munkásságát!

Mende (1882–1893)
Az akkor alig ezres lélekszámú Pest megyei Mendén látta meg a napvilágot 
Bartos István  (1842–1913)  és  Liczencziás Mária (1845–1914) földműves 
szülők gyermekeként.  Hatan voltak felnőtt  kort  megért  testvérek:  István,  
Mihály, János, Zsuzsanna, Pál és Márton. Egyszerűen éltek, ínséget nem is
mertek,  megtermett  minden,  ami  élelemre,  ruhára,  adóra kellett.  Volt  hét 
hold saját tulajdonú földjük, két szőlőjük, rétjük. Mikor három bátyja és egy 
öccse felnőtt, béreltek vagy felesben műveltek további ötvenhatvan holdat. 
Az istállóban általában négy lovuk, egykét tehenük volt, készpénzük azon
ban mindig kevés.



A mendei elemi népiskolában tanítója, Pokorny Béla fedezte fel tehetsé
gét, aki édesapjának egyszer ezt mondta: „a maguk Palkójával, Kriskó  
Miskával és Fabók Miskával az egész országot be merném járni, és bemu
tatni őket”.

Aszód (1893–1897)
Aztán a negyedik elemi befejezése után, 1893 őszén Ferencz József nevű ta
nítója vitte el Aszódra az evangélikus algimnáziumba. Már az első évtől je
les bizonyítvánnyal érkezett haza, egyedül tornából kapott jó érdemjegyet. 
Nem ismerte  a  különböző  tornaszereket,  bizonyítani  akart,  szorgalmasan 
gyakorolt. Az iskola évkönyveiben gyakran szerepel a neve. A Petőfi önkép
zőkör  jegyzője,  jó  tanulóként  ösztöndíjat  kapott,  ünnepségeken  verseket 
szavalt, egyszer pedig három ezüst forint jutalmat érdemelt ki.

Tanárai közül a magyar irodalmat, történelmet és tornát tanító Zuberecz  
Pálra gondolt szívesen, akiről visszaemlékezésében azt írta: „igazi pedagó
gus, a figyelmet lekötő, a lelket gazdagító, a szívet megragadó előadó volt.” 

Selmecbánya (1897–1901)
A festői szépségű, akkor 13.500 lélekszámú, Hont vármegyei, régi magyar 
bányaváros evangélikus főgimnáziumában folytatta tanulmányait.

Aszódi tanárai közül a latint és görög nyelvet oktató Fekete Istvánra, a 
matematikát és geometriát előadó Zalányi Jánosra is szeretettel emlékezett. 
Ez utóbbi kettő 1897től 1901ig Selmecbánya főgimnáziumában is tanította. 

Életre szóló útravalót adott neki a szarvasi szülőktől származó, Puszta
szentetornyán született  Vitális István is, aki később geológus, műegyetemi 
tanár és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. Megszívlelendő 
amit Bartos Pál írt róla: ”Alacsony sorból küzdötte fel magát munkájával és  
tudásával a legelsők közé, természetes volt, hogy növendékeitől is a munkát  
és a tudást kívánta meg.” Az élet küzdelmeire való felkészülésére döntő be
folyással volt Künstler János selmecbányai tornatanára, aminek eredménye 
az lett, hogy a torna vált egyik kedvenc tantárgyává. Leírta, hogy az 1900. 
évi Budapesten megrendezett országos középiskolai sportversenyre Künstler 
tanár úr vezetésével vonultak fel a pesti utcákon. A félszáz főt számláló sel
mecbányai tornászok között volt Bartos Pál is. Az ifjúságot szemlélő sokez
res  pesti  közönség  eleinte  csak  szörnyülködött  az  izmos  selmecbányai 
legények  láttán,  később  azonban  kiabálni  kezdtek:  ”Svindli!  Disznóság!  
Ezek henteslegényeket csempésztek be a versenyekbe!” 

Fiatal korától kezdve fontosnak tartotta az akaraterő növelését, kifejlesz
tését, hogy a későbbiekben eredményes és gazdag élete legyen. Ars poétiká
jának  is  tarthatjuk  az  általa,  már  élete  delén  megírt,  kilenc  versszakos 



költeményét, amelynek az „Én nem hagyom magam” címet adta. A tanulás 
és tanítás (korrepetálás) mellett a nyári hónapokban Mendén, apja cséplő
gépénél segített a petrencehordásban és a zsákolásban. Mindig hálát adott a 
jó Istennek, hogy mindenkori feladatainak elvégzéséhez volt egészsége, ere
je és munkakedve.

Budapest (1901)
Érettségi után a budapesti tudományegyetemen a matematika–fizika szakra 
iratkozott be. Három hónapig naponta járt be vonattal Mendéről, mikor fel
ismerte, a hatalmas igénybevétel miatt nem tudja megőrizni tandíjmentessé
gét, váltania kell.

Eperjes (1901–1905)
Felkereste a Budapestre érkező Zelenka Pál püspököt, aki meglátva színje
les  bizonyítványait,  azonnal  felvette  a  Sáros vármegyei Eperjes  teológiai 
akadémiájára:  „Mondd meg Szlávik dékán úrnak, felvettelek!” – írta  Élet
utam című emlékezésében.

A gazdag történelmi múlttal rendelkező, közel 15 ezres lélekszámú, ren
dezett tanácsú, szabad királyi város teológiai akadémiáján mérhetetlenül sok 
munka várt rá. 1901 decemberétől három hónap lemaradást kellett pótolnia 
a  következő esztendő januárjáig,  illetve februárjáig.  Sikerült.  Emlékezete 
szerint  az akadémián a körülbelül  45–50 főre tehető teológiai  ifjúságnak 
négy rendes, illetve öt óraadó tanára volt.

Dr. Szlávik Mátyás dékán tanította a dogmatikát, az etikát, vallástörténe
tet és bölcsészettörténetet. Csengey Gusztáv az ószövetségi tárgyakat: beve
zetés,  teológia,  exegézis,  héber  nyelv,  Izrael  története.  Mayer  Endre  az 
újszövetségi tárgyakat: bevezetés, hermeneutika, görög nyelv, teológia, exe
gézis, Jézus élete, neveléstan, neveléstörténet. Draskóczy Lajos pedig a gya
korlati  teológiai  tárgyakat:  teológia  pastorális,  katechetika,  homiletika  és 
liturgika.

Az óraadók közül  dr. Mikler Károly az egyházjogot adta elő,  Liptai  
Lajos a tót nyelvet és tót nyelvű exegézist, dr. Eöttevényi Nagy Olivér a ma
gyar közjogot,  dr. Raffay Ferenc a magyar magánjogot,  Szánik Ernő pedig 
az egyházi énekeket tanította. Könyveik alig voltak, jegyzeteket készítettek, 
ezeket sokszorosították.

Időközben hite erősödött, belső elhívást kapott a lelkészi szolgálatra. Az 
Evangélikus  Egyház  és  Iskola című  lapban  fennmaradt,  hogy  1904ben 
Besztercebányán szavalattal szerepelt egy ünnepségen, valamint az is, hogy 
a Magyarországi Protestáns Teológusok konferenciáján Pápán  A szocializmus 
kérdése címmel tartott előadást Bartos Pál eperjesi teológus. Származásából 



eredően bizonyára már ekkor kialakult nála, hogy érzékennyé vált a társa
dalmi problémákra.

Ott tanuló társai közül Deák János és Obál Béla teológiai tanárok lettek. 
Néhányukkal a későbbiekben is tartotta a kapcsolatot:  Jakabfi Györggyel, 
Szklenka Gusztávval, a tragikusan meghalt Csaba Gyulával, Halláth János
sal, Baráth Károllyal (közülük többen az elszakított országrészeken marad
tak) és leginkább Kelló Gusztávval, aki szintén Szarvason volt lelkész.

A nyári időszakban jövedelemszerzési lehetőség állt előtte is, a szuppli
káció: adománygyűjtés a teológia számára. Az évek folyamán a Dunántúl 
kivételével bejárta Békés, Csanád, Csongrád, Pest, Heves és Nógrád várme
gyéket.  Az egyik évben beutazta Erdély egyik, a következő esztendőben a 
másik felét, összességében megismerte a történelmi Magyarország kéthar
madát. Az összegyűjtött pénz fele vagy egyharmada a szupplikánst illette 
meg, amelyből a vasúti jegyeket és egyéb kiadásait fedezte. Általában ma
radt még annyi pénze, hogy szerényen felruházkodjon, és jutott a következő 
tanév beiratkozási költségeire, tankönyvekre, jegyzetekre. Igyekezett szüleit 
tehermentesíteni.

Oláhpatak – Gócs (1905–1908)
1905 nyarán véget értek a teológusi évek. Szlávik Mátyás dékán úrhoz kérés 
futott be, hogy tótul tudó teológust ajánljon a lelkész nélkül maradt egyik 
Gömör megyei egyházközségnek. A dékán Bartos Pált ajánlotta. A kötelező 
próbaszónoklat után őt választották meg. Augusztus végén Zelenka Pál püs
pök előtt Miskolcon letette a lelkészi szakvizsgát, és már indult is papi élet
pályájának  első  állomása  felé,  a  Rozsnyó  és  Dobsina  között  fekvő 
Oláhpatak–gócsi 1.100 lelkes gyülekezetbe. Nem volt segédlelkész, 1905. 
december 10én történt a beiktatása.

Oláhpatakon pár évvel azelőtt leégett a teljes falu, az evangélikus temp
lommal, parókiával, egyházi iskolával és a tanítói lakással együtt. Hitelből 
újat építettek, ennek terheit nyögte a gyülekezet. A napi lelkészi munka mel
lett igyekezett helyt állni, a tetemes adósságot törleszteni. A presbitérium jó
váhagyása  mellett  kidolgozott  egy  igazságos egyházi  adófizetési  kulcsot, 
amivel jelentősen csökkentették adósságukat, egyúttal megszerezte híveinek 
bizalmát. 

Péteri (1908–1914)
Aztán, az ott töltött két és fél esztendő után, szülőfaluja szomszédságában, a 
Pest megyei Péteriben váratlanul megürült a lelkészi állás, ahova szintén tó
tul is tudó papot kerestek. Három pályázó közül őt választották meg, 1908. 
március 15én iktatták be. 



Egyedül érkezett, pár hónap 
múlva azonban megnősült, fele
ségül vette az aszódi leányneve
lő  intézetet  végzett  Dubovszky 
Irént  (1887–1982),  Dubovszky 
Nándor (1837–1904) volt rákos
keresztúri lelkész és Hősz Berta  
(1857–1941) leányát.

Mint  leírta,  Péteriben  ko
moly  feladatok  vártak  rá.  Két 
tantermes új iskola és tanítói la
kás felépítése, teljesen önerőből. 
Itt  is  újjáalakította  az  egyházi 
adórendszert, a család lélekszá
ma és vagyoni helyzete szerint. 
Kimunkált egy ledolgozási kul
csot is (iga, szakmunka, férfi és 
női napszám figyelembe vételé
vel). Az iskola elkészült. 

A másik feladat az elődje ál
tal egykét éve létrehozott négy 
holdnyi papi szőlő telepítésével 
kapcsolatos  jelentős  hitel  tör
lesztése volt.  Péteri  munkássá
gának örömteli mozzanata, mi
kor a helyi ifjúságnak betanítot

ta Csepreghy Ferenc: A sárga csikó című népszínművét, amit többször elő
adtak. Folyamatosan képezte magát, értett az egyszerű nép nyelvén, hiszen 
közülük jött. Édesapja halála után a hagyatéki tárgyaláson testvérei javára 
lemondott minden örökségről. Nem sokkal ezután a péteri parókián két test
vére megjelent egy tehénnel: „Miután lemondtál örökségedről, legalább ezt  
a tehenet fogadd el édesapánk utáni jussodból” – tolmácsolták öt testvére 
döntését. Közel hat esztendő után újabb változás történt Bartos Pál és csa
ládja életében.

Az 1. résznek vége. Az írást a Szarvasi Krónika 32. számában folytatjuk. 

A 2. részben Bartos Pál szarvasi éveit ismerhetjük meg.

Az élet és pályarajzot ismertette:

Koszorús Oszkár,

Bartos Pál unokája.

Bartos Pál és Dubovszky Irén eljegyzése
Balról ülnek: Bartos Istvánné Liczencziás  

Mária, Bartos István, özv. Dubovszky  
Nándorné Hősz Berta. 

Állnak: Dubovszky Irén és Bartos Pál



Elfelejtett szarvasiak
Dr. Vitális György

Emlékezés Vitális István dédapámra 
születése 180. évfordulóján

Tallózás a családfában

Mivel  száz évvel korábban életrajzot  általában nem írtak, ezért  csupán a 
Szarvas-ótemplomi és  az orosházi  evangélikus egyházközség anyakönyvi 
adatai, egy régebbi Biblia belső fedőlapja bejegyzése, valamint a császári és 
királyi szegedi 46-os gyalogezred által 1867. június 30-án kiállított Abschied 
[obsit]  tartalmaz  dédapámra  vonatkozó  írásos  adatokat.  Békés  vármegye 
történelmi emlékei és a családi elbeszélések alapján próbáltam életrajzába 
bepillantást nyerni.

Dédapám, Vitális István (1836–1899) Vitális Pál (1802–1855) és Rohoska 
Zsuzsanna (1815–1855) második gyermekeként Szarvason, 1836. június 18-
án látott napvilágot. Három testvére közül elsőszülött bátyja, István (1834–
1835) korán elhunyt,  Mária húga (1839–1894) és Mihály öccse (1843?) is 
szarvasiak voltak.

Dédapám  nagyapja,  Vitális  János (1777–1851)  és  apja  Vitális  Pál 
(1802–1855)  szűcsmester  volt.  Utóbbi  az  anyakönyvi  bejegyzés  szerint: 
opificis pellio magister [elöljáró szűcsmester] tisztséget viselt.

A molnár és ácsmester képzettségű dédapám 1865. február 12-én  Tóth 
Zsuzsannával (1836–1929) a szarvasi evangélikus ótemplomban kötött há-
zasságot. Esketésüket Haviár Dániel lelkész végezte (1. ábra, lent).



Házasságukból hat  gyermek szüle-
tett.  Az  első  gyermek,  István (1866–
1867) és a második gyermek, Zsuzsanna 
(1868–1870)  Szarvason  született,  a 
harmadik  gyermek,  István (1871–
1947),  a  negyedik,  Zsuzsánna (1878–
1880), az ötödik, János (1875–1877) és 
a hatodik, Julianna (1878–1878) Szente-
tornya-pusztán  jött  világra.  Miként  az 
adatokból kitűnik, öt gyermek korán el-
hunyt,  egyedül  az  1871-ben  született 
Nagyapám, István élt 76 évet. (2. ábra,  
dédanyám feljegyzése egy Bibliában.)

Dédapám  élete  jelentős  része  az 
Orosházától  északra,  légvonalban  6,5 
km-re levő Szentetornya pusztán  levő 
Schossberger-majorhoz kötődik.  A 
nagykapitalista  Schossberger család 
Békés megyében is több birtokkal ren-
delkezett.  Demeter  Jolán közlése sze-

rint  Schossberger Simon Vilmos 1863-ban Ferencz József királytól nemesi, 
1890-ben bárói rangot kapott, ezt követően a család a „Tornyai-Schossberger” 
kettős nevet használta. Az 1900-as évek fordulóján a Szentetornya pusztai 
birtokot is eladták.

Miként a fenti térképrészlet (3. ábra) is szemlélteti, a majorban D.M. jelzés-
sel  [Dampf Mühle]  gőzmalom szerepel,  ahol  Vitális István molnárként 
működhetett, és az ácsmesterséget is gyakorolhatta.



A Vitális család Szentetornya puszta közeli jelenlétére a  Schossberger- 
major és Kondoros közötti Vitális-dűlő név is utal.

A katona

Családi emlékezésekből ismert, hogy Dédapám a Császári és Királyi 68-ik 
Meiningen Szász Herceg gyalogezred 46-os számú szegedi kiegészítő kör-
zetében [1857. április 28-tól] 1867. június 30-ig tíz évet, három hónapot és 
két napot mint közlegény szolgált.

Leszerelésekor kiállított Abschiedje [obsitja] szerint a törvényben előírt 
hadkötelezettséget teljesítette, és ezzel a nappal kilép mindenféle katonai ja-
vadalmazás élvezetéből. Ez az obsit az egyetlen tárgyi emlék, amely csalá-
dunk részére megmaradt. (4. ábra, fent.) 

A 46-os szegedi gyalogezred keretében Olaszországban is szolgált, s így 
olasz nyelven is beszélt. Érdekességként megemlítem, hogy házasságkötése 
is katonai szolgálati idejére esett, s ezt – miként az esketési anyakönyvéből 
(1. ábra) is kitűnik –, csak ezrede engedélyével valósíthatta meg.

Mivel olaszországi ténykedéséről nem állnak rendelkezésre érdemi ada-
tok, ezért a cs. és kir. 46-os szegedi gyalogezred 1857–1867. évi történeti 
adataiból (Gustav Ritter Amon von Trenenfest, 1890), valamint a gyalog-
ezred Érdemkönyvéből (Szeged,  1907) kíséreltem meg nyomon követni a 



feltehetően általa is érintett helységeket. A leggyakrabban érintett helysé-
gek, amelyeket az ezred olaszországi vonulása során érintett, a következők: 
Trieszt,  Velence,  Treviglio,  Lodi,  Garinano,  Beledo,  Vilanterio,  Gropello, 
Montara, St. Gyorgio, Ottobiano, Valenza, San Nazzaro, Robbio, Vercelli, 
Casale, Albonese, Borgo Lavezzano, Agogna, Voghera, Montebello,  Palestro, 
Cavo  Ghetta,  Cavo  S.  Pietro,  Galliate,  Novara,  Ticino,  Magenta,  Görz, 
Gradiste, Udine.

Megemlítem, hogy az 1859. május 31-i Palestro melletti csata és a júni-
us 4-i  Magenta melletti ütközet kiváló tettekben nyilvánult meg. A solfe-
rinoi  döntő  ütközetben  az  ezred  nem  vett  részt,  mivel  Mantus  vára 
fedezetére rendelték.

A molnár és ácsmester

Dédapám molnár és ácsmesteri szakmai tevékenysége Szentetornya pusztá-
hoz és Szarvas községhez kötődik.

A sokszor nehéz körülmények között  végzett  munkáját  mindenkor és 
mindenben helytállva, kiváló minőségben, példamutatóan teljesítette. Nem-
csak Nagyapámat, hanem a körülötte állókat is bevezette mestersége fogása-
iba, hogy értékes tagjai legyenek a közösségnek.

Küzdelmes életét befejezve, 63 éves korában, 1899. szeptember 19-én 
tüdőlobban hunyt el. Temetése a szarvasi evangélikus Ótemetőben szeptem-
ber 20-án volt  Placskó István és Melis János lelkészek valamint  Molnár 
kántor szolgálatával.

Felhasznált irodalom

Gustav Ritter Amon von Trenenfest (1890): Geschichte des k. u. k. Infan-
terie-Regimentes Nr. 46, Wien.

A báró Fejérváry nevét viselő cs. és kir. 46. gyalogezred Érdemkönyve, 
(1907): Szeged.

Magyarország földrajzinév-tára II.  Békés megye (1980).  Kartográfiai  
Vállalat, Budapest

Vitális György (2008): A Vitális család Szarvason; Emlékalbum. Kézirat.
Vitális György (2015): Nagyapám, dr. Vitális István szarvasi kötődései. 

Szarvasi Krónika 29. sz. 96–104. old.

Az ábrák jegyzéke

1. ábra. Dédapám Vitális István házassági anyakönyvi kivonata
2. ábra. Dédanyám Tóth Zsuzsanna bejegyzése egy régebbi Bibliában
3. ábra. A Schossberger major térképe
4. ábra. Dédapám Vitális István „obsitja”



In memoriam

Dr. Sipos András
1932–2016

Okleveles erdőmérnöknek tanult (1955); majd az 
agrármérnöki végzettséget is megszerezte (1966). 
A mezőgazdasági  tudományok  kandidátusa  lett 
1973-ban. Dolgozott erdőmérnökként, kutatóként 
Putnokon,  majd  1971-től  1983-ig  az  Öntözési 
Kutatóintézetben, Szarvason tudományos főmun-
katárs.  1984–1998 között  irányította  a  Szarvasi 
Arborétumot,  később  ugyanott  tudományos  ta-
nácsadó volt. 1991-től a Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem címzetes egyetemi tanára.

Dr. Sipos András, ’Bandi bácsi’, sokoldalú és 
széles érdeklődési körű ember volt. Számos tudományos és társadalmi szer-
vezet tagja, vezetője. A Szent István Egyetem kihelyezett Növényalkalma-
zási Tanszékének vezetője; tanított a szarvasi Mezőgazdasági Főiskolán is. 
Kutatási  tevékenységét  a  talajvédelem-talajhasznosítás-gyepgazdálkodás 
körében, majd az Arborétum ökológiai viszonyainak és azok változásainak 
feltárása témakörökhöz kapcsolódóan folytatta. Tevékenysége meghatározó 
volt a Szarvasi Arborétum mai arculatának kialakításában. 14 tudományos 
cikk, 17 tanulmány, valamint számos ismeretterjesztő cikk és könyvrészlet 
szerzője. Munkáját több kitüntetéssel ismerték el.

A Szarvasi  Krónika  szerkesztőségének 1990-től  2001-ig volt  tagja,  ő 
képviselte  a  társadalmi  szervezeteket.  Kezdettől  Az  Arborétum  növényei 
című sorozatot írta, ill. szerkesztette. Utolsó ilyen tárgyú írása 1996-ban, a 
Szarvasi Krónika 10. számában jelent meg. Kiemelkedő írása a festőművész 
Bolza Mariette-tel,  gróf Bolza Pál leányával készült interjúja volt. Ezután 
munkája a fővároshoz kötötte, így már nem tudott tevékenyen részt venni a 
Krónika  szerkesztőségének  munkájában.  2001-ben  Budapestre  költözött, 
ezért kivált a szerkesztőségből. 

Halálhíre váratlanul ért bennünket, volt munkatársait. Megrendülten bú-
csúzunk. Requiescat in pace! Nyugodjék békében!

Dr. Reszkető Péter



In memoriam

Litauszky György
1926–2016

Tudtuk, hogy súlyos beteg. Már évek óta panasz
kodott, de úgy tűnt, hogy a mindenre jó vörösbor
kúra helyrehozza. Valóban: éveket nyert vele, te
vékeny éveket. Hiszen egész életét ez jellemezte. 
Szarvason született  paraszt  családban,  de szülei 
iparosnak nevelték: kovács lett. Ez menő szakma 
volt, de a gépesítés kiszorította a kocsikat és lo
vakat. Ezért felhagyott a kovács mesterséggel, és 
a fővárosban keresett (és talált) munkát. A nagy 
iskola a MÁVAG volt. Négy éven át dolgozott itt: 
mozdonyokat gyártottak az oroszoknak. Amit ek

kor megtanult, egész életében hasznosította. Minden munkahelyén a gépek
kel foglalkozott, mestere lett a kisgépeknek és az erőgépeknek is. 

Közben családot alapított, házat épített. Két gyermekük született, mind
ketten főiskolát végeztek, és kétkét unokával ajándékozták meg szüleiket. 

A munka és a gyermeknevelés mellett jutott idejük a tanulásra is: felesé
gével, Erzsikével együtt elvégezték a közgazdasági szakközépiskolát. En
nek megfelelő beosztásból mentek nyugdíjba, Gyuri bácsi egy gépszerviz 
éléről, Erzsike mint iskolatitkár.

A nyugdíjas évek is hasznosan teltek, kihasznált minden percet: munkája 
mellett nevelte jószágait, gondozta kertjét, barkácsolt a műhelyében. Részt 
vett a város közéletében, amíg egészsége megengedte: zsűrizte a kolbászo
kat, borokat a Kertbarátok rendezvényein, részt vett társadalmi szervezetek 
munkájában. Szavára mindig sokat adtak.

Két évtizeden át volt olvasója a Szarvasi Krónikának, a város helytörté
neti folyóiratának, másfél évtizeden át anyagilag is támogatta. 2014ben a 
Köztünk él rovatban mondta el  életének történetét,  melyet  Az Ezermester 
címmel őriztünk meg az utókornak.

Az élet nem jutalmazta őt hozzá méltó befejező évekkel. Számára a leg
nagyobb csapást látásának katasztrofális romlása jelentette, ez szinte meg
bénította.  Mindent fel kellett adnia, amit egy életen át felépített és szeretett. 
Elvesztette feleségét, otthonát, kertjét, műhelyét. Úgy tűnt, a végzetes kórral 
való hosszas birkózása az ő győzelmével végződik. De vesztett.

Litauszky György 2016 áprilisában töltötte be 90. életévét, november 
5én hunyt el. Ezzel az írással búcsúzunk egyik leghűségesebb olvasónktól. 
Legyen békés a pihenése!

Kutas Ferenc



Szemle



Halál alul- és felülnézetből
Hartay Csaba: Holtág

Athenaeum Kiadó, Budapest 2016, 221 oldal

Barátságról, életről, az ahhoz való ragaszko-
dásról, tágabb értelemben generációk egymásra 
találásáról (is) szól Hartay Csaba új regénye, 
a Holtág. A könyv látószögek mozgatásával, 
valóság- és fikcióelemek keverésével, mégis 
rendkívül egyszerű nyelvezettel mesél el egy 
tartalmában könnyen áttekinthető, de pszichés 
vonatkozásaiban sokrétegű történetet.

A cselekményidő mindössze néhány hónap: a 
nagyapa és az unoka rendhagyó barátságát felvil-
lantó kezdeti fejezetek után a még nem is igazán 
öreg ember gyötrelmeinek lehetünk tanúi, majd 
bekövetkezik a halála. Az már viszonylag ko-
rán kiderül: reménykedni teljesen hiábavaló, a 

COPD az orvostudomány jelenlegi állása szerint gyógyíthatatlan tüdőbetegség. 
Holtágba sodródtunk tehát, egy olyasféle zavaros állóvízbe, amely azért mégis 
mutat egyféle lassú mozgást – az elmúlás irányába. Nehéz ezt megélniük a 
közvetlen közelből szemlélőknek, a családtagoknak, de talán legfájdalmasabb 
annak a tizenkét év körüli fiúunokának, akinek ez a férfi az apaképe, hiszen 
édesapjára valójában nem is emlékszik, ő még a beszélő egészen kisgyerek-
korában öngyilkosságot követett el. (Tőle származnak egyébként a gyermek 
írói ambíciói, és hogy, hogy nem, ifjúkorában éppen egy Holtág című irodalmi 
lapban publikált.)

A nagypapa, szögezzük le jó előre, nem egy klasszikus példakép. Amit a 
gyerek tőle „tanulhat”, még az anya és nagymama számára is riasztó: Az öreg 
folyamatosan iszik („szinten tartja” magát), közönséges dalokat énekelget, csú-
nyán beszél, köpköd, és mindene a cigaretta, ami későbbi szenvedéseinek oko-
zója. Ez látszik kívülről, de a közös horgászatok, a holtág partján való ücsör-
gések alkalmat nyújtanak beszélgetésekre is, amelyek – ha mégoly nyersen 
esetlenek, morózusak is – sokszor őszintébbek és tartalmasabbak, mint a többi 
családtag szolgálatkész vagy csak látszólagos odafordulása a kisfiú felé.

Bár néha úgy tűnik, mintha Hartay nem pontosan mérte volna be egy ilyen 
korú gyerek gondolkodás-, illetve tudásszintjét, kissé lebutítottnak tűnik a 
karakter, de az is lehet, hogy a környezet teszi ilyenné. Ő meséli ugyanis az 
események jelentős részét, eleinte a történet idejében, végül pedig emléke-
zőként, immár tizenhét évesen. Van azért rajta kívül más narrátor is, még ha 
nem is klasszikus értelemben: folyó beszédben megidézett párbeszédek jele-



nítenek meg perspektívákat, véleményeket, máskor meg álmok szivárognak 
a valóság szálai közé, s veszik át az elbeszélés irányítását.

A nagyapa azt ígéri, ha meghal, meglátogatja unokáját álmaiban. Fogadal-
mát azonban idő előtt valóra váltja. Az agóniával terhelt nappalok kirakókoc-
kái a kisgyerek fejében beépülnek a rémisztő álomképekbe. Ezek idővel szin-
te a nagyapa gondolatai is lehetnének, gyakran keveredik is a két tudat, sőt 
olykor átvált egészen a haldokló nézőpontjába a mesélés, a fantáziálás néha 
rá is nehezül az alaptörténetre. Ez a kettős perspektíva jellemzi egyébként a 
teljes regényt: a nagyapa felülnézete, illetve a gyerek alulnézete, amelyek 
ebben a stádiumban szinte önkényesen váltakoznak.

Feltűnő motívum a papa névtelensége, többször kiderül, hogy nem lehet, 
talán nem is kell azonosítani ilyenformán a haldoklót. A kórházak működési 
mechanizmusáról sem fest idilli képet a könyv. Az orvosok csak szajkózzák 
a betanultnak tűnő tájékoztatást, a kényesebb pillanatban megtoldva azzal, 
hogy „helyette nem gyógyulhatok meg”, majd kilátásba helyezik az „elha-
lálozást”. A nővérek a hálapénz-adagolás ritmikájának megfelelően változ-
tatják hangulatukat, hozzáállásukat. A tüdőkórházba cigidílerek osonnak be, 
hogy szálanként ezerért eladják a betegeknek az áhított nikotinrudakat, de 
talán nem is csak ők felelősek azért, hogy a páciensek pénze lassanként odalesz.

A szöveg szándékosan csiszolatlan stílusa, ösztönössége olvasmányossá 
teszi a regényt. Hogy hová kapcsolódik tudatosan vagy öntudatlanul? 
Borbély Szilárd Nincstelenekjének gyerekbeszélőjét feltétlenül képbe hozza, 
de a betegség, a menthetetlenség, a halál felé való sodródás okán Esterházy 
Hasnyálmirigynaplóját is eszünkbe juttathatja.

Egyértelmű azonban, hogy ez a megszólalás teljesen egyedi, nemcsak szo-
katlan féktelensége, kendőzetlensége miatt, hanem azért is, mert a hömpölygő, 
nyers sztorizás mélyén valódi fájdalmakat, összetett lélekképeket is látni enged.

Farkas Wellmann Éva
Megjelent a Magyar Idők 2016. október 30-i számában.

Olivér felül az ágyában. Fázik. Magára akarja húzni a takaróját, de hiába 
tapogatózik, mert máris egy mólón vannak. Szélcsend. Nincs évszak. Csak 
állóvíz és kifeszített hátterek, merev díszletek és egyenletes fény.

– Kijöttem a börtönből. Anyádék elintézték, hogy börtönbe kerüljek. Szép 
kis család. Lesz hozzájuk egy-két szavam.

– Papa, de te nem börtönben voltál, hanem kórházban, Tudod, tél volt, már 
majdnem tél volt. És rosszul voltál.

– Te nem vagy rosszul hétfő reggel, amikor iskolába kell menned? Dehogy-
nem. Mégse juttatnak börtönbe anyádék. De a tanárok sem. Habár, az iskola 
is börtön. Minden terem az, aminek becsukódik az ajtaja, és te sem jöhetsz ki 
onnan, amikor akarsz. Gyere be szépen a mólóról, mert beleesel a szakadékba.

(Részlet a regényből)



Pontos dokumentálás, izgalmas fotóanyag
Dr. Molitorisz Pál: Szarvasi emberek II.

A szerző kiadása, Szarvas, 2016, 236 oldal

Dr. Molitorisz Pál több mint három évtizede 
írja, szerkeszti, kiadja cikkeit, könyveit. Írásai a 
Szarvasi Emberekről, az őket körülvevő tájról, 
alkotásaikról, történéseikről szólnak.

A Szarvasi emberek II. kötete a település 
életét sokáig meghatározó Haviár családról, 
az Anna-ligeti kastélyról és jeles tulajdonosa-
iról, Réti (Reich) Sándorról és családja törté-
netéről, a szarvasi zsidóság életéről és tragé-
diájáról, Furár Jánosról, a közismert zenekar-
vezető életpályájáról, a szórakoztató zenészek 
világáról valamint az ifjúságunk éveit idéző 
Árpád Étterem és Kávéház letűnt világáról, 
a szerző édesapja, dr. Molitorisz Pál Lajos és 

családja fordulatos történetéről (bepillantást engedve a szerző ifjúkorába 
is), és egy ígéretesnek indult, de félbetört életről, Keresztúrszki Ida sor-
sáról szól. 

A könyv a szerzőre jellemző pontos dokumentálással, izgalmas fotó-
anyaggal és a szereplők szeretve tiszteletével íródott.

Milyen műfajt képvisel Molitorisz Pál munkássága?
Tekinthető történészi tevékenységnek a közelmúlt embereinek ábrázolá-

sa? Igen! A múltba forduló ma, és a benne élő ember a történelem építőele-
meit alkotja. 

Tekinthető irodalmi, szépírói tevékenységnek? Igen! Az ugyanis nem 
elég, ha találok egy-egy érdekes életpályát, helyzetet. Azt úgy kell ábrázolni, 
hogy több legyen egy fényképnél. Ehhez kellenek egyéni adottságok. Olyan 
belső hajtóerő, mely minden helyi hivatalos érdektelenség ellenére alkotásra 
késztet. A saját kiadáshoz pedig bizony bátorság is kell.

Ezt ismerték el április 28-án Budapesten rangos alapítványi díjjal, melyet 
az alapítók olyan személyeknek szántak, akik közéleti, művészeti tevékeny-
ségükkel, civil kurázsijukkal kiérdemelték azt. Dr. Molitorisz Pál munkás-
ságát Kossuth-, sőt Oscar-díjas díjazottak között ismerték el, tehát nem kell 
bizonyítani e kitüntetés súlyát. 

Ismerjük el, mi Szarvason olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy te-
lepülésünk életét többen önzetlen munkával kutatják, dokumentálják, mentik 
meg a feledéstől. Több figyelmet érdemelnének a helyi hivatalosság részéről.

Nem elhallgatásra, hanem biztatásra van szükség. 2016. július 1-jén volt 
Szarvas várossá nyilvánításának évfordulója. E jubileum megérdemelt volna 



egy összefoglaló munkát az izgalmas, ellentmondásokkal is terhelt félévszá-
zados korszakról.

Visszatérve Molitorisz Pál munkásságára, véleményem szerint elsősor-
ban tényirodalomnak tekinthető. A legizgalmasabb témáról, a létező em-
berről, viszonyairól, törekvéseiről szól. Lehetőséget ad arra, hogy a helyi 
társadalmat alkotó emberekkel megismerkedjünk. Tudjunk gondolkodni a 
múltról és a jövőről.  Babits Mihály nagyszerű gondolatát idézem: „Múlt nél-
kül nincs jövő, mennél gazdagabb a múltad, annál több szálon kapaszkodsz 
a jövőbe.” Ennek az ismeretnek a gyakorlati hasznáról sem szabad megfeled-
kezni. Többet érdemel egy résztvevő félmosolynál.

Az ember ősi, lényegi, belső meghatározója az embertársa iránti érdek-
lődés. Ez segítette az emberré válást, a fejlődést. Szophoklészt idézve: „Sok 
van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.”

Erről is szól a kötet, olvassák figyelemmel a tanulságos élettörténeteket!
Kívánjuk a szerzőnek, hogy még legyen ereje több életpálya felkutatásá-

ra, megírására. Szükség van rá. Mindannyian gazdagodunk általuk. 
Ezúton is köszönjük a Digitális Kalamáris egyre bővülő kiadói tevékeny-

ségét, mely városunk kulturális életében napjainkban már jóval több, mint 
egy egyszerű nyomda.

Dr. Pataki István

Réti Sándor vonzódott a művészetekhez. Különös érdeklődéssel fordult 
a zene felé. Több hangszeren játszott, hegedült, szaxofonozott, dobolt, még 
fűrészen is játszott. Szerette, és jól ismerte a klasszikus zenét. Sokat hall-
gatta áhítattal a rádió zenei adásait. Tagja volt a Szarvasi Szimfonikus 
Zenekarnak. Otthoni hegedűjátéka a család mindennapjaihoz tartozott. A 
legidősebb gyermekük, Gyuri is nyolc éven át tanult e hangszeren játszani.

Érdekelte a színház is, lányával olykor elutazott a fővárosba, a Nemzeti 
Színházba egy-egy előadás kedvéért. Éveken keresztül előfizetője volt az 
Élet és tudománynak, évfolyamait gyűjtötte. A gyerekek is bújták az újságot, 
eleinte csak az érdekes képeit, később a cikkeit is elolvasták. Az első műhold 
fellövését (Szputnyik Lajkával) még megérte. Az akkor vásárolt fehér, kis ku-
vaszukat a szomorú sorsú kutyáról nevezte el. Galambtenyésztéssel is fog-
lalkozott, galambjait kiállításokra is vitte és díjakat is nyert velük.

Télen szeretett a duruzsoló vaskályha mellett pipázgatva hosszan méláz-
gatni, gyakran mondott általa kitalált meséket a gyerekeinek. Verseket is 
írt, de versei elvesztek két kivétellel; fennmaradt két verses formában ledik-
tált levele. Felesége 1946. december 7-én levelet írt Svédországba húgának, 
Katónak . Beszámolt gyerekeikről: Gyuri Pesten van szanatóriumban, a két 
és féléves Mimi (Ági), aki „angyali pofa”, esténként nem akar lefeküdni, a 
féléves Robikának már van két foga stb. Férje épp a fürdőkádban üldögélt 
a melegvízben, s verses beszámolót rögtönzött, és diktált le feleségének éle-
tükről, melyből feltárulnak a család mindennapjai.

(Részlet a könyvből)



Mindenki a saját szájában él
Kántor Zsolt: Az idő szaván fogja a nyelvet

Digitákis Kalamáris, Szarvas, 2016, 76 oldal

Tisztelgés, (kódolt) üzenet elődöknek, meste-
reknek, klasszikusoknak. Így kezdődik a kö-
tet. Megjelenik Báger Gusztáv, Paul Celan, 
Tatár György, Tandori Dezső és Határ Győző 
is. Tandorival igen különleges viszonya van 
Kántor Zsoltnak. Évtizedek óta leveleznek egy-
mással, követik egymás írásművészetét, de még 
sohasem találkoztak. Maradjon is így – üzent 
hasonló formában Kántornak Tandori még 
évekkel ezelőtt, hogy ne rontsák el ezt a még sé-
rülésmentes barátságot. Igaza lehet, hiszen van-
nak nagyszerű költők, és emellett kibírhatatlan 
emberek, de léteznek nagyszerű emberek po-
csék versekkel. Elég, ha egy költőt csak a versei 

alapján ismerünk? Bőven elég, ha olyan költővel „állunk szemben”, aki meg-
nyílik az olvasó felé. Egy objektív líra is lehet olvasó közeli. Az a költészet 
pedig beenged a költő legbelső szobájába, amelyben ilyen sorok olvashatók: 
Térnyerés. „A száj, mint a szavaknak szült lakás. Nyelv általi kitapintás és 
a matatás. A hús-meleg mélyből kinő a bombasztikus hatás. Mindenki a sa-
ját szájában él.” (Az idő szaván fogja a nyelvet) Erről az utolsó sorról egyből 
Nemes Nagy Ágnes egyik verse ugrik be, melyben így ír: olyan ez a kép, 
ahogy az ember ismeri fogai helyzetét. Ez is a vallás egyik alapkérdése. A 
test-lélek viszony. Márai Sándor a kései naplóiban sokat merengett arról, 
hogy létezhet-e test nélküli élet, avagy megmarad-e az, amit gondolunk, ér-
zékelünk a testünk nélkül. Kik vagyunk mi? Botorkáló hús- és csontkupa-
cok, értelemmel felruházva, és az értelmet, a belső képeinket nem veszít-
hetjük el csak úgy. „Lennie kell ott valaminek.” Ez lehet az elmúlásról szóló 
lírának az egyetlen reménye. Minden embernek ez a reménye, aki gondol 
a halálra. És tényleg, a szánkban élünk, onnan áramlik belőlünk a logosz. 
A nyelv, ami fel-felmerül versről versre, sorról sorra. Sőt kötetről kötetre. 
Hogyan is tudna szabadulni egy vérbeli lírikus a nyelvtől? Kántor Zsoltnál 
fontos továbbá az erotika. Nem a direkt szexualitásra gondolok itt, hanem a 
természet erotikájára. „Egy méh röppen be a nyitott ablakon és megpihen a 
hölgy homlokán, hogy feligya a parfümöt.” (Levetett ruhák illata) Központi 
helyen áll továbbá az idő. Az elmúlás nem csak a halált jelenti. Már az is el-
múlás, ahogy végigolvasunk egy verset. Elmúlik a kezdeti kíváncsiságunk, 
ahogy az utolsó szakasz legvégére érünk. Mert súgnak ezek a költemények 
nekünk valamit. És ezek az információk mindig intimek. Gyermeki naivi-
tással állapít meg olyan dolgokat, amelyeket mi is így gondolunk, de a vers-



ben segít nekünk (rá)csodálkozni. „A beszéd kristályszerkezetű vatta. Nem 
szúnyogháló. Nem is raklap.” (A nyelv a dolog elé siet) Ilyet, hogy a nyelv 
nem raklap, ha az ember kimondja, mondjuk egy baráti beszélgetésben, leg-
feljebb kinevetik, de leginkább simán csak hülyének nézik. A versben mesz-
szebb lehet menni, és közelebb lehet jönni. Nincsen szégyenkezés, a meg-
állapítások helyénvalóak. Ettől költészet, ettől nem hétköznapi, ettől ünnepi 
pillanat a versolvasás. Ebben a kötetben már nem hemzsegnek a Kántornak 
gyakran felrótt idegen szavak. Erre a szerző viszont nagyon frappáns vá-
laszt adott az egyik vele készített interjúban: ha mások káromkodhatnak az 
irodalmi műveikben, akkor talán megengedhető, hogy egy-egy idegen kife-
jezést használok a pontosabb megfogalmazás érdekében. Ez így igaz, de az 
olvasó szeretne jobban „belebújni” a versbe, és ezek a szavak sajnos sokszor 
megnehezítik a kényelmes próbát, az olvasó hümmög, továbblapoz, esetleg 
úgy érzi, ez nem az ő terepe, ezek a modern versek mind „érthetetlenek”. Az 
új kötetben tehát alig találkozom idegen kifejezéssel. Ehelyett ilyen szemé-
lyes sorokkal szembesülök: „Mindent begombolsz, mondja Báger Guszti, 
és igaza van.” (Félbehagyott szimfónia) Mi ez, ha nem a legszemélyesebb 
hang, amit valaha hallhattunk Kántor Zsolttól? Ezt a hagyományt folytatják 
a prózába tördelt szövegek is. Közelebb kerülünk a szerzőhöz, mindig köze-
lebb. Mégis van egyfajta eltartás, távolság, a megjelenített látvány térhatá-
sa: „A hajszál szögesdróttá lényegül át. S egymásba mar a kutyatej s a láva. 
Bár hó borítja a földet, mint tonnányi kézirat.” (Élükön közlekednek) Ezt a 
kéziratos sort találom a kötet egyik erősségének. Mert minden hasonlat, és 
minden hasonlít. És amit nem írtak még le, az is le van írva valahol, csak épp 
nincs hozzá megfelelő olvasószemüvegünk. A hó is kézirat. Hideg bűnök a 
fehér papírhalmazon. A könyv végén több helyi témájú verset is olvasha-
tunk. Kántor Zsolt nem titkolja, hogy hol él, és azt sem, szereti ezt a várost, 
Szarvast, és a városhoz köthető nagy elődöket is nagyra tartja. Utalok itt a 
Tessedik Sámuel opus, a Vajda Péter-ikon és a Benka Gyula krétarajzcímű 
verseire. A kötet tehát egy újabb lépcsőfok abba a toronyba, ahonnan rálát-
ni a Kántor-líra burjánzó kertjére, tájaira, messzeségeire. A versek olvasása 
közben olyan érzésünk támad, hogy mindez itt volt eddig is körülöttünk, 
közelebb, mint hittük. Kántor Zsolt most közelebb hoz minket saját, zárt vi-
lágához, a kötet ajtaja kitárva, fogadjuk el a meghívást, otthonos termekbe 
léphetünk ezáltal.

Hartay Csaba



Az egész létezés árvasága
Hartay Csaba: Fényképavar

Kalligram Kiadó, Pozsony, 2016, 84 oldal

Jóval burkoltabban, erdők, fák, tavak és évsza-
kok képeibe rejtve ragadja meg talán az apjá-
nak, talán nem is olyan friss elvesztését és hiá-
nyát Hartay Csaba legújabb kötete. Az idővel, a 
múlt pillanataival Balogh Ádámhoz hasonlóan 
neki is kezdeni kell valamit. Nála a fényképek, 
kimerevített látványok, emlékképek – mint el-
száradt levélkupac, zörgő avar – hordják halom-
ba az idő mindenféle pillanatát, és hiába sze-
retne, nem lehet szabadulni tőlük: „Ha valaki 
meghal, vigye magával a fotóit is. / Törölni kell. 

Satírozni.” (Fényképavar) Ám a múltat, az emlékekben, tárgyakban élő sze-
mélyt mégsem egyszerű lerázni, eltüntetni, a képek előtolakodnak, így tehát 
a hiánnyal, a veszteséggel mégis szembe kell nézni.

A Fényképavar súlyát a magány, az egyedüllét adja. A versek mintha szi-
gorúan (meg)-szűrnék az emlékképeket, a felidézhető eseményeket, a kö-
zös tevékenységeket, a közösen bejárt helyek látványát, mintha az előtoluló 
múltat kordában kellene és lehetne tartani, mintha a versmondatok szikár-
sága és rövidsége segítségével uralhatóvá válnának az emlékek és a fájda-
lom. A különösen visszafogott hang, a visszafojtott érzelmek teremtenek 
feszültséget ebben az öt ciklusba rendezett kötetben, a történetek, a gondo-
latok nem kapnak közvetlen kifejezésmódot, az indulatok, érzések alig-alig 
szűrődnek be a versekbe, csak apró jelzésekben érhetjük őket tetten, ame-
lyekből és a költői képekből, a motívumok természetéből, visszatéréséből 
és elrendezéséből következtethetünk a fájdalom, a veszteség okaira, mi-
lyenségére és mértékére. A fények érkezésének és hunyásának némasága, a 
hiány csöndje hatalmasra növeszti a magányt, a robbantott ábrákba préselt 
elveszettséget. Így válhat minden, elsősorban a „közöttünk tévelygő évsza-
kok”, a „lerombolt napszakok”, a természet, „az erdő kéregfotói”, az „égi 
abrosz”, a fény és az óramutató, de még ennél is hétköznapibb dolgok, mint 
például a nyaraló, a folyosó, a horgászat vagy a katonaigazolvány a magány 
hordozójává, örökre kimerevített végtelen pillanatsorrá, és növekedhet az 
apa itt-nem-létével, tehát máshol, másban, mindenben-létével az egész lé-
tezés árvaságává.

Visy Beatrix
Megjelent az Élet és Irodalom 2016. november 4-i számában.



A megismételhetetlenség varázsának lenyomata
Szarvas város kitüntetettjei 1991–2016

Szarvas Város Önkormányzata, 2016, 336 oldal

Városunk az elmúlt évtizedekben számos ki-
emelkedő munkát végző polgára (közössége) 
munkáját ismerte el a rendeletében meghatáro-
zott díjak, kitüntetések valamelyikével. 2015-
ben, Szarvas Város Napján került sor először 
arra, hogy az akkor kitüntetettek rövid mélta-
tását tartalmazó füzetet valamennyien meg-
kapták. Ennek kapcsán merült fel az igény egy 
olyan könyvre, amely minden eddig elismert 
személy vagy közösség méltatását tartalmaz-
ná. Ezt egy keménytáblás, színes borítós, feke-
te-fehér nyomású könyv formájában képzelte 
el a képviselő-testület, amit a díj mellé minden 
kitüntetett kézhez kap, de igény szerint mások 

számára is hozzáférhetővé válik. A könyv minden évben elkészül, kibővülve 
az adott esztendő díjazottainak életrajzával, méltatásával.

2016. júliusában, Szarvas Város Napján vehették kézbe első alkalommal 
az elismerésben részesülők ezt a kiadványt, és terveink szerint így lesz ez a 
jövőben is.

Az Ótemplom méltóságot sugárzó falai között, a fanfárok hangjára kivo-
nulva és a nagy létszámú ünneplő közönséggel szemben állva minden elis-
merésben részesülő szarvasi ember láthatóan elfogódott, érezhetően meg-
érinti őt a pillanat megismételhetetlenségének varázsa, hiszen nincsen na-
gyobb elismerés annál, mint amikor a saját közösség mutatja ki nagyrabe-
csülését valakivel szemben. Természetesen ezeket a pillanatokat megőrzik a 
filmfelvételek, a számtalan fénykép… mégis, van abban valami lélekemelő, 
amikor a zaj elültével, visszatérve az egyszerű hétköznapokba, kezébe vehe-
ti valaki azt a könyvet, amelynek egyik fejezete csak róla szól! Változzék is 
bármennyit a világ, naponta jöhetnek az újabb technikai csodák, a nyomta-
tott papír mindig a maradandóság szimbóluma lesz, és azon megmarad egy 
ember közösséget gazdagító életének emléke.

Köszönet illeti az elképzelésért Tatai László urat, a Szarvas és Vidéke 
önkormányzati hetilap főszerkesztőjét, aki Babák Mihály polgármester úr 
támogatása mellett a képviselő-testület elé terjesztette javaslatát és terveit, 
majd a jóváhagyó határozat birtokában meg is valósította ezt a valóban hi-
ánypótló kiadványt.

Dr. Melis János, címzetes főjegyző



Egy késői aratás termése
Nem vagyok költő – Szitó Balázs versei

Tessedik Öreggazdász Egyesület, Szarvas, 2016, 98 oldal

Dr. Szitó Balázs Rubin okleveles szarvasi gaz-
dász versei a szarvasi öreggazdászok körében 
már ismerősen csengenek. 2015-ben – Balázs 
barátunkat 90-dik születésnapján – több mint 
félszáz oldalas, házi sokszorosítású füzettel 
lepte meg az Egyesület elnöksége, amely tar-
talmazta valamennyi általunk akkor ismert ver-
sét. Költői tevékenysége elismeréseként meg-
kapta az Egyesület által alapított Túzoktollas 
Emléklap kitüntetést is.

2016-ban az Egyesület kötetben adta ki dr. 
Szitó Balázs további költeményekkel kibőví-
tett lírai hangvételű verseit Nem vagyok köl-
tő címmel. A 73 verset tartalmazó kötetet dr. 

Molitorisz Pál szerkesztette hét tematikus fejezetre bontva. Szitó Balázs 
régebben is írogatott verseket, de költői vénája igazán az elmúlt években 
bontakozott ki – mint egy késői aratás termése – sorra születtek meg az új, 
vagy korábban írt, de megújított Szitó-opusok.

Szitó Balázs a szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági 
Tanintézetben szerzett képesített gazda oklevelet, majd a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Agrárközgazdasági Karán szerzett diplomát 
1953-ban, és több mint harminc éven át az Országos Tervhivatal munka-
társa volt különböző beosztásokban. Innen mint a mezőgazdasági főosztály 
osztályvezetője vonult nyugállományba. Versíró hajlamáról a Nem vagyok 
költő c. versében így fogalmaz:

„Nem tudom, rímfaragó kedvemet
Mely pusztai őstől örököltem.
Költő nem vagyok, oly babérokra
Életemben soha nem törtem.”
Laikusként verselemzésre nem vállalkoznék, bízom abban, hogy az ol-

vasó is tapasztalja majd, hogy a versek különböző stílusjegyeket hordoz-
nak: klasszikus vers, szabad vers és prózaköltemény. Büszkék vagyunk arra, 
hogy Balázs barátunk a szarvasi gazdászok nagy családjának tagja, s most 
már helyet kapott a szarvasi költők népes táborában is.

A verseskönyv dr. Szitó Balázs engedélyével, hozzájárulásával jelent meg a 
Tessedik Öreggazdász Egyesület kiadásában, a szarvasi agrároktatás újrain-
dulásának 90. évfordulójára való felkészülés jegyében.

A könyv nyomtatását a Digitális Kalamáris végezte Szarvason.
Dr. Szitó János



Talált mítosz
Dr. Tóth Lajos: A megtalált örökség

Versek. Összeállította: Tóth Nándor (Magánkiadás), 
Nyíregyháza, 2016, 76 oldal

Szarvason máig nagyon sokan tudják, ki az a 
dr. Tóth Lajos.  Sokat tett a városért. Emlékét 
feltétlenül kívánatos ébren tartani, ápolni.

De hogy verseket írt volna? Aligha sejtet-
tük. Még mi sem, akik a közelébe férkőztünk 
a magánszférájának, gondolni se mertünk 
ilyesmire. Azt tudtuk, hogy művelt intellek-
tuel. Mecénása volt a művészeteknek. Vérbeli 
helytörténész, elkötelezett kutató volt. Tessedik 
Sámuel, Krecsmarik Endre, Benka Gyula ki-
tűnő ismerője. Jómagam, közel harminc éve, 
több ízben jártam a lakásán, órákat töltöttem 
vele. Segített megszerkeszteni első könyve-
met, a Világültetést. Sőt! Még esteket is szer-

vezett nekem. Ma úgy mondanánk, könyvbemutatókat, hogy az olvasó 
„nép”közelebbről megismerhesse világomat.

De hogy Ő maga is írt volna rendszeresen lírát?! Kicsit kipróbálta a 
Parnasszust. Titokban őszinte volt önmagához. Mert aki verset kezd írni, 
az csakis az igazat írja. Mint a naplót vezető kamaszok, nem mutatják meg 
senkinek. Valami ilyesmi lehetett a tények mögött. Egy halk, de határozott 
szándék, hogy a lelkét is megmutassa azoknak, akik érdemesek rá. Majd. 
Vagy mégsem? Ha rábukkan az utókor. Elég lesz az nekik. Amit kapnak, azt 
nem teszik zsebre. Meg fognak lepődni. Döbbenni inkább. És mennyire így 
van! Jól gondolta a Tanár Úr.

Ezek a versek egy érző lélek és egy erős szellem korrekt dokumentumai. 
A versekben is ott munkál a „tudományos” igény. Nem tud elszakadni attól 
a kutatói, muzeológusi-történészi attitűdtől, hogy ne analizálja és regisztrál-
ja a legmélyebben rejtőző érzéseit is. Úgy, mintha azok feltérképezhető tör-
ténések, fizikai és vegyi folyamatok lennének. Napóleon lipcsei emlékmű-
ve, Sziszifusz, Tagore vagy Ilona tanárnő ugyanúgy kedves, de nagyító alá 
„tolt” téma nála, mint a szerelem, a család és a táj. Fantasztikus, ahogy érvel, 
lelkesedik. mértéktartó ebben is, akár a beszédben. A Te kedves, gyöngéd, 
szíves szavú lélek című versében írja: „A télre tavasz, tavaszra jön a nyár./ 
Rügyet, virágot fakaszt a fényözön.” Igen. kedves, jó Lajos Bátyám! A Te 
szavaid is világosságot adnak a lét és a régmúlt megértéséhez. Köszönjük!

Kántor Zsolt



A kiválóságok méltó emléke
A szarvasi agrárképzés arcképcsarnoka I. kötet
Tessedik Öreggazdász Egyesület, Szarvas, 2016, 74 oldal

A Tessedik Öreggazdász Egyesület Elnöksége a 
szarvasi agrárképzés arcképcsarnoka létrehozá-
sát határozta el, amely az iskola történeti fejlő-
désének korszakait is tükrözi.

Az arcképcsarnok közreadásával a Tessedik 
Öreggazdász Egyesület küldetésének fontos 
célját valósítja meg azáltal, hogy a Szarvason 
1927-ben újraindított folyamatos agrároktatás 
szakmai hírnevét öregbítő egykori tanárok, ok-
tatók és a jogutód intézményekben agrárvég-
zettséget szerzett egykori szarvasi gazdászok 
kiválóságainak méltó emléket állít, amely re-
ményeink szerint növeli az iskola presztízsét, és 
erősíti a „szarvasi gazdász” identitást.

A szarvasi agrárképzés a kezdetektől elismerést szerzett nem csak 
Magyarországon, hanem határainkon kívül is. Az iskola mindig a hiva-
tástudatra, a korszerű szakmai ismeretekre és a gyakorlatban való helyt-
állásra igyekezett felkészíteni hallgatóit nappali, ill. levelező tagozaton. 
Természetes, hogy ehhez önzetlen, kiváló képzettségű és képességű oktató 
gárdára és odaadó segítőkre volt szükség.

Az Arcképcsarnok létrehozásával kapcsolatos részletek kidolgozására az 
Elnökség a tagság köréből meghívott időszakos operatív csoportot alakított 
2015-ben, tagjai egyben szerkesztői a megjelent kötetnek.

Dr. Bukovinszky László nyugalmazott főiskolai tanár
Dr. Molitorisz Pál nyugalmazott városi vezető ügyész, helytörténész
Dr. Pilishegyi József nyugalmazott (2016-ban elhunyt) középiskolai tanár
Dr. Szitó János nyugalmazott kutató mérnök
A Tessedik Öreggazdász Egyesület a szarvasi agrároktatás 90. éves jubi-

leumára készülődve indítja útjára A szarvasi agrárképzés arcképcsarnoka I. 
kötetét kilenc hajdani tanár és három egykori szarvasi gazdász életpályájá-
nak közreadásával.

Bízunk benne, hogy a kezdeményezés kellő fogadtatásra talál, és az évek 
során majd újabb arcok jelölésével gyarapodik az arcképcsarnok, amely nyi-
tott, a jelölés keretei a Tudnivalók c. fejezetben megismerhetők.

A könyv nyomtatását a Digitális Kalamáris végezte Szarvason.
Dr. Szitó János



Az életmű színe-java
Ruzicskay életmű-válogatás

Szerk.: dr. Demeter László, Digitális Kalamáris, Szarvas, 2017, 52 oldal

Ruzicskay életmű válogatás Szarvas–Nagy vá-
rad–München–Budapest–Róma–Párizs vonzá-
sában alcímmel jelent meg a Budapest Próféta 
Galériában kiállított képek katalógusaként 
2016-ban a Tessedik Sámuel Múzeum kiadásá-
ban. Felelős szerkesztő Roszik Zoltán igazgató, 
technikai szerkesztő Terhesné Szekera Ilona, a 
műtárgyfotókat Benkő László készítette, a ké-
peket válogatta Réti László műterem tulajdonos.

A festőművész születésének 120. évforduló-
jára rendezett emlékkiállítás képanyagának szí-
ne-javát mutatja be a kis fűzet, és Tasnádi Attila 
műkritikus Egy romantikus forradalmár cím-
mel írt benne ismertetőt a festőművész életútjá-

ról, művészetéről, pályájának meghatározó momentumáról.
A képanyag a művész akadémiai korszakából, grafikai tanulmányaiból, 

expresszív szimbolikus festményeiből, rajzsorozataiból, biofestményeiből 
mutat be képanyagot, áttekinti a művész gazdag életművét. A szép kivitelű 
kiskönyv méltó megemlékezés Ruzicskay György festőművészről.

Dr. Reszkető Péter



A Pepi-kert és a politika
A Szarvasi Arborétum leírása és katalógusa

Hasonmás kiadás, Fazekas András nyomdája, 2016, 44 oldal

A Pepi-kert és a politika nem magától értetődő 
kapcsolatára világít rá az a hasonmás kiadvány, 
amely dr. Demeter László ötletéből született, s 
a Szarvasi Arborétum egykori igazgatója, Balla 
András készítette. Ami miatt a politikához kap-
csolódik, arra Demeter László előszava világít 
rá: „Az apropót először is a kiadásának 60. év-
fordulója adta. Bár a címlapján 1957 van jelölve, 
de a végén a kiadó és a nyomda mellett a dátum: 
1956. X. Tehetnénk egy felkiáltójelet is utána, 
mert ezek a forradalom napjai voltak. (…) Nem 
elhanyagolható az a tény sem, hogy a szerző-
nek, Balla Andrásnak e zűrzavaros napokban 
kifejtett tevékenysége miatt kellett családjával 

együtt távoznia Szarvasról.”
Ennyi a politika, a kiadványt az 56-os forradalom 60. évfordulójáról való 

megemlékezés-sorozat részeként mutatta be Demeter László, emléket állít-
va Balla Andrásnak. A kiadvány egyébként szakmai szempontból tárgyalja 
Szarvas világhírű kertjének akkori állapotát, amint Misák Jenő Arborétum-
vezető előszavában írja: „E katalógus célja, hogy az Arborétum növény-
anyagát ismertesse a tanuló ifjúság, a pedagógusok, az erdészek, a kertészek 
és még sok-sok kertkedvelő számára.” Végezetül napjaink arborétumigazga-
tója, dr. Hanyaecz Katalin így ajánlja a füzetet: „A kiadvány fontos alapmű 
és szakmai siker az Arborétum történetében, amely mindannyiunk számára 
segítséget jelent a kertészeti tevékenységek irányításában. Ajánlom mind-
azoknak, akik pozitív életérzéssel fordulnak e csodálatos kert felé és szeret-
nék magukba szívni kibontakozó szépségének minden rezdülését.”

A füzet két részből áll: az Arborétum történetét Balla András 15 oldalon 
22 maga készítette fényképfelvétel segítségével mutatja be, majd a növény-
anyag katalógusa következik, tudományos igényességgel, 22 oldalon át. A 
kiadványt az idegennyelvű összefoglalók és a korabeli térképrészlet teszik 
teljessé.

T. L.



Ma is viselt „ékszerek”
„Klenoty” sarvašských Slovákov – A szarvasi szlovákok ékszerei

Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, 2016, 80 oldal

„Klenoty” sarvašských Slovákov, azaz A 
szarva si szlovákok ékszerei címmel jelentetett 
meg Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Ön-
kor mányzata 80 oldalas szlovák nyelvű képes 
kiadványt.Mit takar a cím? A szarvasi szlová-
kok a XVIII. század óta nem viseltek színes 
népviseletet, visszafogott ruházatuk nem igé-
nyelte az ékszerek viselését sem. A minden-
napjaikat munkával töltő emberek nagyobb 
eseményein mindig összegyűltek a család tag-
jai, illetve a barátok és a szomszédok. Az ilyen 
alkalmak számukra ünnepet jelentettek, a leg-
nehezebb munkák mellett is találtak lehetőséget 
a szórakozásra. Éppen ezért a könyvben bemu-

tatott eseményeket tekintjük értékes ékszereknek, amelyek nagy része fenn-
maradt a mai napig, és átvitt értelemben mi is viselhetjük őket.

A kiadvány az alábbi témaköröket tartalmazza: 
1. A Szarvasi szlovákok 294 éve
 Rövid történeti áttekintés a letelepedéstől napjainkig
2. Szlovák értékek hordozói
 – Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
 – Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre – Vernosť
 – Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
 – Tessedik Táncegyüttes
 – Cervinus Teátrum
3. A szarvasi szlovákok életének jelentős eseményei

– Lakodalom:  előkészületek, a lakodalom napja
– A gyermekek születéséhez kapcsolódó szokások és hiedelmek, a 

gyermekek száma, a gyermekágyas időszak és a keresztelő
– Disznóvágás
– Élet a tanyán: növénytermesztés, tavaszi munkák, aratás és cséplés, 

kenyérsütés
– Tipikus szarvasi szlovák parasztház - Szlovák Tájház
– A szarvasi szlovákok öltözete korabeli fényképeken

A szlovák nyelvű képes kiadvány alapját az alábbi felhasznált irodalom 
képezi: 

1. Kmotricza Margit: Hagyományőrzés, hagyományfeltárás és új hagyo-
mányok létrehozásának motivációi a magyarországi (szarvasi) szlovák nem-
zetiség körében 2002



2. Jansikné Herkó Éva: Szarvason és környékén élő szlovákok életmódja 
és paraszti munkái a XX. század első felében

3. Jansikné Herkó Éva: A bölcsőtől a sírig – Szarvason és környékén élő 
szlovákok szokásai és hiedelmei a születéstől az elmúlásig

4. Čabiansky kalendár 1942, 1943, 1944
5. Szabina Arnóczká: Fotodokumenty – Perly z rodinného albumu – 

Dôležité momenty zo života mojej rodiny, 2016
6. Kinga Komárová: Verní vo Vernosti 2012
A könyv érdekessége a minden fejezetben megjelenő szarvasi szlovák táj-

szólás és az adott eseményhez, a Čabiansky kalendár múlt századi számai-
ból átvett, kapcsolódó vers. A lakodalom menetének leírását színesítik a vő-
fély által elmondott humoros, olykor kissé pikáns rigmusok. 

A kiadvány segítséget nyújthat a szlovák iskola tanulóinak a szlovák nép-
ismeret tantárgyban a  helyi szokások, mindennapi és időszakos tevékenysé-
gek megismeréséhez. Ehhez a korosztályhoz illeszkedik a könyv terjedelme 
és szövegezése. 

A kiadvány megjelenését támogatta az Országos Szlovák Önkormányzat. 
Frankó Anna, a Szarvasi Szlovák Önkormányzat elnöke

294 rokov Slovákov v Sarvaši
Názov Sarvaš po prvýkrát spomína vo svojej kronike Anonymus, notár 

kráľa Bélu III., ako Mons Cervinus, čiže sarvašský kopec.
V listinách sa spomína ako „Sarvaš”. Po tureckých vpádoch bola osada 

vyľudnená.
Po vyhnaní Turkov Sarvaš a značnú časť Békešskej stolice daroval Karol 

III. podplukovníkovi barónovi Jurajovi Jánovi Harruckernovi za dlhoročné 
zásluhy.

Barón osadu zaľudnil poddanými, väčšinou slovenského pôvodu. Prvými 
obyvateľmi bolo 34 rodín prisťahovaných zo Zvolenskej,

z Novohradskej, z Hontianskej a z Peštianskej stolice. Kolonisti 23. júla 
1722 podpísali osadnícku dohodu s Harruckernovým panstvom. Od týchto 
čias sa začali písať novodobé dejiny mesta Sarvaš.

Naši predkovia boli vytrvalí a pracovití ľudia. Vďaka nim sa osada začala 
rozvíjať. Po uplynulých takmer troch storočiach sme im dodnes vďační za 
hmotné i nehmotné dedičstvo. V každom období sa našli uvedomelí Slováci, 
ktorí sa snažili pokračovať po vyšliapanej ceste zdedených hodnôt. Tieto 
hodnoty nie sú len srdcu drahé, ale sú pre nás, Sarvašanov, veľmi cenné. 
Patria k nim zvyky, tradície, celoročné práce, jazyk a kultúra. 

(Részlet a könyvből)



Olvassák, mosolyogjanak, nevessenek!
Harencsár László: Egy talicska apró majom

Digitális Kalamáris, 2016, 74 oldal

Harencsár László, az ex-tűzoltó a nyugdíjba vo-
nulása után ötvenéves korában gondolt egy na-
gyot, és elkezdett intenzíven írni. Elmondása 
szerint írt ő mindenfélét: verset, kisregényt, 
színdarabot, haikut, novellát meg sok-sok 
mesét. Mindezt nagy szeretettel, humorral.  
Harencsár László igen termékeny író, és szor-
galmas mesemondó. 

Az Egy talicska apró majom 2016-ban a 
könyvhét alkalmából jelent meg a Digitális 
Kalamáris kiadásában. A 32 írás több mint 70 
oldal terjedelmű. Amikor megkaptam és elol-
vastam a könyvet, a szerzővel történő  beszél-
getés során megkérdeztem, hogy honnan jutott 

az eszébe ilyen címet adni?  A magyarázat nagyon egyszerű volt. A cím 
az édesapjától ered, mert ha olyanról kérdezték, hogy mi micsoda, amiben 
mindenféle volt, legyintve csak annyit mondott: „Á, csak egy talicska apró 
majom”. Ezek szerint ebben a könyvben is mindenfélét találunk. A szerző 
bevallása szerint ideje volt az elmúlt 10 évnyi, még kiadatlan munkáját kö-
tetbe rendezni. Tehát vannak benne olyanok, amelyeket évekkel ezelőtt írt és 
olyanok is, amelyeket nemrég vetett papírra. 

Ennek a kötetnek a „Talicska” a vezérmotívuma! Ez a szatírikus játék, 
amely négy menetben játszódik, megnevettet, elgondolkodtat. A negyedik 
menetben végül is Harencsár László hitvallását olvashatjuk az „Öreg” által 
tolmácsolva:  „Ha nem talicskám lenne, hanem egy lapátom, egy csákányom 
vagy egy villám, nem az lenne a fontos, akkor sem az számítana, hanem az, 
aki a lapát, a csákány, a villa nyelét fogja. Nem a cabrio számít, hanem az, 
aki benne ül. Nem az a fontos, hogy kinek milyen szép háza van, hanem az, 
aki kijön a kiskapuba, akivel egy éjszakát végig lehet beszélgetni, nevetve. 
Nem a talicska számít, hanem az, AKI TOLJA!”  

Straub Dezső színművésztől hallottam, hogy elkérte a „Talicskát” 
Lászlótól azzal a szándékkal, hogy színre vigyék.

A könyv borítóján Horváth Hajnalka alkotóművész grafikái láthatók, aki 
a korábban kiadott kötetek grafikáit is készítette. Valaki egyszer megjegyez-
te, talán épp Horváth Hajnalka, hogy László írásai úgy lekötik az ember fi-
gyelmét, hogy még étkezés közben vagy a fürdőszobában is a kezében tartja 
a könyvet.

A kötetben megjelenő írásokban megjelennek a groteszk, humoros, a ne-
vettető vagy éppen a fanyar, szívszorító történetek, de megjelennek az élet 



apró dolgai és a szeretetteljes gyermekkori visszaemlékezések, a természet 
és az emberek iránt érzett szeretet is. 

Ezek az írások eléggé „harencsáros” stílusban íródtak. Sokszor nem telje-
sek, nekünk, olvasóknak kell a gondolatokat kiegészíteni, netán a folyamatot 
tovább gondolni. Főleg a korábbi műveiben egy-egy gondolat visszaköszön, 
ám az írások végén mindig ott van a csattanó, a megoldás, amely kielégítő 
választ ad az olvasás közben elő-előbújó kétkedésre, kérdésekre.

A kötetet olvasgatva (s a korábbi írásokat is figyelembe véve) nekem úgy 
tűnt, hogy a sajátos stíluson túlmenően egyes írásaiban van egy kis Lőwy 
Árpád-os beütés is. Amikor ezt az észrevételemet felvetettem, a szerző határo-
zottan azt állította, hogy ha így éreztem, akkor az csak a véletlen műve lehet!

Összegzésül azt tudom mondani, hogy aki a mindennapok szédült iramá-
tól, a nyűgtől-bajtól terhelt világunkban egy kicsit szeretne kikapcsolódni, 
felvidulni vagy éppen a szívet-lelket melengető emberi kapcsolatokról, tör-
ténetekről olvasgatni, vegye kézbe Harencsár László műveit, köztük ezt a 
kötetet is! 

Végezetül idézem Bodrogi Gyulát, a Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-
díjas színművész, rendező, Érdemes és Kiváló Művész, a Nemzet Színésze 
ajánlását: „Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik szeretnek mosolyogni, ne-
vetni. Azoknak, akik szeretik a humort, a groteszk, az abszurd humort, a 
szatírát, a bohózatot, a kabarét… bármilyen humort. Én sokat nevettem, 
amikor Harencsár Laci könyveit olvastam. Olvassák el Önök is, mosolyog-
janak, nevessenek sokat!”

Dr. Dezső István

„ŐRÜLETT!”

Asszony lett a lányból, de csak félig, mert az apja grúz.
Miklós, a férje finn volt, lapp. Programozó matematikus. 
Hasa kocka, melle téglaalap, feje gömbölyű, rajta kalap.
Függőlegesen szimmetrikus, vízszintesen aludt. 
Házasságuk akkor laposodott el teljesen, amikor Miklós tavaly egy bo-

nyolult matematikai egyenleten elgondolkozva, az úton sétálva nem vette 
észre a feléje robogó úthengert.

Lapptop lett. 
Számkódos aktatáskában, a tamagocsija és a babakocsija mellé helyezték 

örök nyugalomra a családi kriptában
A rendőrség merénylettre gyanakodott, de bombabiztos alibije volt: Tel-

Avivban nyaralt.
Négy gyereket szerettek volna, de csak három lett. A negyediket megette 

a fene! Fenegyerek.
A nagyobbik fiút egy íróról nevezték el, így Shaw-lett. Izraelben él. Elvált.
Júlia, a volt felesége feslett, pedig capulett.

(Részlet a könyvből)



Néha játszani is kell
Kifestőkönyv – hogy Szarvassal mi meg nem történik?!

Digitális Kalamáris, 2016, 48 oldal

Ez a füzet nem tartalmaz mély filozófiai gondo-
latokat vagy elgondolkodtató lírát. Nem is erre 
hivatott. Adamik Zsolt és Szabó László közös 
munkája egy lokálpatrióta kifestőkönyv, ami 
a szó szoros és átvitt értelmében is Szarvasról 
szól.

Adamik Zsolt a szentesi Horváth Mihály 
Gimnáziumban, a drámaszakon tanult, évfo-
lyamtársam volt. Akkoriban ő volt az egyetlen 
fiú az osztályban, közel 30 lány között, ami nem 
egyszer elgondolkodtatott: vajon átok ez vagy 
áldás? Mindenesetre az élet furcsa kihívása volt 
ez a javából, de Zsolt hősiesen tűrt, olykor en-
gedett vagy okult, és ami a legfontosabb, kitar-

tott. Most azt gondolom, talán azért, mert már akkor is tele volt játékkal és 
életörömmel. Semmit sem vett teljesen komolyan, és mindenben ott bujkált 
a semmihez nem hasonlítható, jellegzetes humora. 

Szabó Lászlóval Szarvason találkoztam először. Mondták, ő a Tv-maci, 
Mirr-Murr és Paprika Jancsi és sok más közismert bábfigura megalkotója, 
én pedig csak nehezen akartam elhinni, hogy itt sétál közöttünk – jobban 
mondva robog jellegzetes kalapjában a motorján – és nem a nosztalgiázás 
köti le ideje nagy részét, hanem újabb terveket szövöget. Nem tud és nem is 
akar megpihenni, lendülete rajzok, grafikák, olykor festmények formájában 
is megjelenik.

A kifestőkönyvvel kapcsolatosan úgy éreztem, nem engem illet, hogy 
mérlegre tegyem és megítéljem. Eszembe jutott, hogy milyen jó lenne a 
lelkem legmélyéről előhívni azt a gyermeki énem, aki imádta a színeket, 
és a testvérével minduntalan azon versenyzett, hogy melyikük színezze ki 
az érdekesebb képet, és persze utóbb azon, kié lett a szebb „mű”. Végül 
tesztalanynak hatéves kisfiamat hívtam segítségül, aki készségesen hasalt 
mellém a nap végén. Eleinte némán figyelt, és várta a történet kibontako-
zását. Féltem, nem érti majd, miről szól, vagy félreérti, hiszen egymást ér-
ték az olyan szellemes fantázianevek, mint a Tihaméri Balambér gróf vagy 
a Kákafoki Vattacukorvvadállat, az olyan mesebeli helyszínek, mint a 
Brummhegy, Pocsokmocsár vagy a Rémrét ill. az olyan vicces szóalkotá-
sok, mint pl. a bábukány.

A második oldalnál azonban a fiam nem bírta tovább. Értékelt és kommen-
telt, persze a maga módján. – Anya, mi az, hogy az Őzike most aztán eheti 
a kefét? – kérdezte nevetve.



Én persze komolyra fordítottam a szót, és próbáltam leegyszerűsített ma-
gyarázatot adni. Csak később jöttem rá, hogy nincs szükség erre. Márk át-
szellemülten hallgatta tovább a klasszikusnak semmiképp sem nevezhető, 
nagyobb konfliktustól és bonyodalomtól mentes történetet. Közben őszin-
tén és a válaszokat jól megfontolva felelgetett az író által feltett kérdésekre, 
mint pl. Ugye a ti házatok még sosem repült el? És amikor elrepültetek, mit 
csináltatok? vagy a Te nagyid is megtekeri ősszel a folyót? A végső csapást 
azonban akkor mérte rám, amikor továbbította felém a szerzői utasítást, és 
vigyorogva ezt kérdezte: Na, anya, hogy ityeg a figyeg?

Persze a magamfajta szülő csak nehezen tudja elengedni a szavak mögött 
rejlő mondanivaló keresését. Így aztán a mese hátterében megbújó természe-
ti, helytörténeti vagy gasztronómiai utalások a felnőtt szívet is megdobog-
tatják. Szinte minden oldalon visszaköszönnek Szarvas értékei, amit ki más 
tudna hitelesebben megszemélyesíteni, mint egy saját bevallása szerint szép, 
szemüveges, nagyon-nagyon okos, világjáró, kalandor, citerázó, daloló, vi-
gasztaló, rágógumizó, kenuzó, kertészkedő, kéményt seprő, csillaghajtómű-
ves repülőgépen suhanó, motorozó, korcsolyázó, nyájat őrző, kenyeret sütő, 
kolbászt készítő, halászlevet és szilvalekvárt főző, olykor fodrász, máskor 
szemész vagy tűzoltó szerepben tündöklő, legtöbbször nem bajuszos, de in-
dokolt esetben bajuszt viselő szarvas-alak.

Végül – önmagát meghazudtolni nem tudó felnőttként – megtaláltam az 
üzenetet is, ami a maga nyakatekert módján mindenkinek szól. Azon az ol-
dalon olvasható, amely mellett szarvas épp orvosi oldalát mutatja be. Így 
hangzik: Szarvas épp szemészeset játszik. Persze ő igazi szemész (is), de 
most csak azt játssza, hogy valójában csak játssza, hogy az. Néha játszani is 
kell. Még akkor is, ha vagyunk valakik.

Hegedűs Éva



Társadalmi környezet – természeti környezet
Diskurzus

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas, 2016, 109 oldal

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Dis kur-
zus tanulmánykötetének 16. évfolyama „Tár sa-
da lmi környezet – természeti környezet” cím-
mel jelent meg.  A Kar munkatársai mellett több 
neves szerző is publikált a kötetben. Elsőként 
Szabad János, a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar egyetemi taná-
ra a Kromoszómáink stabilitása című tanulmá-
nyát olvashatjuk, amit Soós István, a Gál Ferenc 
Főiskola docensének Környezetszennyező 
anyagok kromoszómavesztő hatásának ki-
mutatása Drosophila melanogasterrel című 
írása követet. Institóris László, a Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi 

Kar egyetemi docense a Kábítószerek és a drogok írása után Petr Novotný, 
a prágai Károly Egyetem Pedagógia Kar egyetemi docense a biológiai okta-
tás módszertanáról írt értekezésével találkozhatunk angol nyelvű tanulmá-
nyában. Ezt követően újra magyar nyelvű írások következnek. Egri Károly 
a Sárospataki Árpád vezér Gimnázium tanára Egy rendhagyó iskolai tá-
bor élményei – beszámoló az ÁVG gombász hétvégéjéről című írását, Dávid 
János, a Kaposvári Egyetem docensének Az ökoturizmus fejlesztési lehe-
tőségei a Zselicben, Blahó János – Erostyák Zoltán, az Orosházi Táncsis 
Mihály Gimnázium tanárainak Orosháza fejlődését alakító sajátos tényezők 
vizsgálata, Szarka Péter, a Gál Ferenc Főiskola docensének a Nemzetállam 
asszimilációs hatalmi technikái, Dél-Tirol a két világháború között című írá-
sa követi a sorban. A hagyományos vendég oldalon, ami nem kapcsolódik 
a kiadvány tematikájához, Agata Fijalkowska-Mroczek, a Sidlicei Egyetem 
docensének angol nyelvű tanulmányában a pedagógusok kiégéséről érteke-
zik.

A kötetet Lonovics László és Baráth Nóra művésztanárok alkotásai szí-
nesítik.

Dr. Lipcsei Imre



A pedagógusjelöltek új iránti fogékonysága
Polyhistor

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Szarvas 2016, 16 oldal

Amikor egy kiadvány ötödik alkalommal is 
megjelenik, azt sugallja, hogy a szerkesztők 
komolyan gondolják a sorozatot. Nem egy hir-
telen felbuzdulás eredménye, hanem tervszerű 
munka kiszámítható terméke, mely hitelesen 
mutatja, hogy a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai 
Karán nem állt meg az élet, van miről írni.

Így van ez a Polyhistor újabb számával is, 
amely hírt ad a hallgatók tudományos szárny-
próbálgatásairól, kreativitásukról, innováció-
jukról. A Tudományos Diákköri Konferencia 
országos döntőjén a szabályok szerint kizárólag 
azok pályázhatnak, akik részt vettek a Kar ál-
tal szervezett háziversenyen. A kiadványban a 

helyi seregszemlén résztvevő hallgatók munkáit ismerhetjük meg, szemez-
getve az előadások összefoglalóiból. A rezümékből felvillan a hallgatói ku-
tatások sokszínűsége, a módszertani repertoár változatossága. Az előző szá-
mokhoz hasonlóan most is találkozhatunk más jellegű hallgatói munkákkal 
is. A „Lapoda” mese programmal készült mesék és képregények egyrészt a 
fantázia világába repítik az olvasót, másrészt egy új megközelítésbe hozzák 
a régi mesék és a digitális világ kapcsolatát. 

A kiadványban híradást kapunk az országos matematika és népdalének-
lő versenyekről, melyeken eredményesen szerepeltek a Kar hallgatói, ami 
nemcsak nekik öröm, hanem a felkészítő tanárok mellett a Karnak is fontos 
esemény. A helyi szervezésű „Legkiválóbb óvodapedagógus-jelölt” címért 
rendezett verseny zsűrijében a Kar munkatársai mellett a hagyományoknak 
megfelelően helyet foglalt Hodálik Pál alpolgármester és Földesi Zoltán fő-
tanácsnok úr is. 

A kiadvány – mely pregnánsan bemutatja a pedagógusjelöltek új irán-
ti fogékonyságát, alkotó fantáziáját – a Nemzeti Tehetség Program, Hazai 
Tudományos Diákköri műhelyek támogatására kiírt pályázat segítségével 
jelent meg.

Dr. Lipcsei Imre



Méltó tisztelgés
270 éve született Tessedik Sámuel – Emlékülés

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Gyakorló Intézmény, 
Szarvas 2016, 63. oldal

A Tessedik Sámuel Emlékbizottság vezetősé-
ge úgy döntött, hogy a Tessedik Sámuel szü-
letésének 270. évfordulójához kötődő ren-
dezvénysorozatot egy emléküléssel zárja le. 
Dr. Kőhler Mihály, a Tessedik Öreggazdász 
Egyesület örökös elnökének közbenjárásá-
ra Dr. Fazekas Sándor miniszter úr elvállal-
ta az Emlékülés fővédnöki tisztét, és nagylel-
kűen felajánlotta a rendezvény helyszínéül a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác 
termét. A Mezőgazdasági Múzeum főigazga-
tójának és munkatársainak segítségével e rep-
rezentatív helyen méltó módon tisztelegtek a 
résztvevők Szarvas város díszpolgára előtt. 

Minisztériumi képviselők, polgármesterek, országos és regionális egyesüle-
tek elnökei és tagjai, a szarvasi intézmények küldöttségei, valamint Szarvas 
Város Barátainak Köre szarvasi és budapesti tagsága töltötte meg a termet.

A kötet az emlékülésen elhangzott köszöntőket és az előadások szöve-
gét tartalmazza. Elsőként Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter gondolataival találkozunk, majd Dr. Lipcsei Imre a Tessedik Sámuel 
Emlékbizottság elnöke, Babák Mihály Szarvas város polgármestere és Lázár 
Zsolt esperes, igazgató-lelkész köszöntői elevenednek meg az olvasó előtt.

A tanulmányok sorát Dr. Kőhler Mihály, a Tessedik Öreggazdász 
Egyesület örökös elnökének Tessedik meszes altalajjal végzett talajjavítá-
sának a fejlesztése a 20. században, és további alkalmazásának lehetősé-
gei című írása nyitja meg. Ezután a Tessedik Sámuel szülőházában nevel-
kedő Roszík testvérek tanulmányai következnek. Roszík Gábor lelkész stí-
lusosan Tessedik a lelkész című írása és Roszík Péter  a Magyar Biokultúra 
Szövetség alelnökének Tessedik Sámuel a mezőgazdász című munkája, ez-
után Csasztvan András, a Szarvasi Hagyományörző Közalapítvány kuratóri-
umának elnöke A szarvasi szilva termesztésének és feldolgozásának hagyo-
mánya Tessediktől napjainkig című tanulmánya zárja a sort.

A kötet befejezéseként Tusjak Lászlóné összeállításában Tessedik Sámuel 
írásaiból és a Tessedik életművét feldolgozó irodalomból találunk egy ala-
pos válogatást.

Dr. Lipcsei Imre



Módszertani kötet környezeti neveléshez
Még zöldebb kalandok…

Szerk.: Bíró Gyula, Digitális Kalamáris, 2017, 48 oldal, DVD-melléklettel

„Minden általa és érte teremtetett…” (Kol 1,16) 
beköszönő gondolattal nyílik meg a legújabb 
Szarvashoz köthető óvoda- és iskolapedagó-
giai kiadvány. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi 
Gyakorlóintézménye, valamint a Gyermekkert 
Regionális Szakmai Műhely gondozásában, a 
Digitális Kalamáris kiadásában jelent meg Még 
zöldebb kalandok… címmel az óvodai-iskolai 
környezeti neveléshez készített módszertani fü-
zet Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár 
szerkesztésében. 

A kötetben három kiváló szakvezető írása ol-
vasható, így Huszár Istvánné központvezető, 

igazgatóhelyettes, főiskolai mesteroktató a Gyakorlóintézmény zöld óvodai 
gyakorlatát ismerteti meg az olvasókkal. A kötetben publikált írása a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár által a Zöld Óvoda Mozgalom tizedik 
jubileuma alkalmából kiírt Zöld pedagógiai esszéíró pályázatának harmadik 
helyezését is elnyerte. Az olvasó a szerzőn keresztül betekintést nyerhet egy 
referenciaintézmény, minisztériumi bázisintézmény, főiskolai képzőhely 
mindennapos gyermekközpontú, innovatív munkájába kicsit rendszerező, 
visszatekintő jelleggel. 

Roszik Melinda szakvezető tanító tanulmányában a projekttervezés né-
hány aspektusát közelíti meg a kisiskolás kor pedagógiáját fókuszba he-
lyezve, láttatva az óvoda-iskola átmenet pedagógiai szakmai szegmensét. 
A szerző egyik kezdeményezője a Gyakorlóintézményben az erdei óvoda és 
erdei iskola programok összekapcsolásának, szakmai irányításának. 

A kötet előzmény-munkaanyaga a 2013-ban megjelent Zöld kalandra fel! 
című módszertani tanulmánykötet, hagyományát a harmadik szerző viszi 
tovább. Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus a külső világ 
tevékeny megismerése nevelési területen tartott tevékenység-irányításának, 
foglalkozásának tervezetét tartalmazza a kötet, szakmai megjegyzésekkel 
ellátva, és DVD filmmellékleten – operatőr: Molnár András – a megvalósí-
tott foglalkozás szakkommentálással kísérve.  

Az ajánló-beköszönő sorokat Fábián Katalin, a Magyar Óvodapedagógiai 
Egyesület elnöke fogalmazta meg, elismeréssel szólva a szerzők munkássá-
gáról, a Gyakorlóban folyó országosan is ismert és elismert pezsgő szakmai 
életről. 

Sz.Zs.



Az iszlám mosónőtől a mikrobiológus elefánthajcsárig
Harencsár László: Paradox fűzetek 1–6.

Digitális Kalamáris, Szarvas, 2016 

Harencsár László most is újabb meglepetéssel szol-
gált: „tolmácsolásában” hat Paradox füzet jelent 
meg. A hat füzetben hatféle – különös – gondolat-
sor-történet olvasható. Az első Paradox füzet Egy 
iszlám mosónő ki nem mondott gondolatai, a má-
sodik Egy eszkimó vasalónő panaszai, a harmadik 
Egy afrikai teregető–asszony golgotája, a negyedik 
Egy láncfűrészes fakitermelő viszontagságai címet 
viseli, az ötödik Balettozó operaénekes-ről szól, és 
a hatodik, a Záróra, egy mikrobiológus-elefánthaj-
csár hányattatásait tartalmazza. A füzetek grafikáit 
Szabó László készítette.

Az abszurd történeteket érdemes elolvasni, egy 
kis ízelítő: „Mert egy 
iszlám mosónőt, egy esz-
kimó vasalónőt, egy af-
rikai teregető-asszonyt, 
meg egy nigeri láncfű-
részes fakitermelőt még 
csak-csak el tud képzel-
ni egy dús fantáziával 
megáldott ember, de egy 
balettozó operaénekest? 
Azt gondolom, csak én.” 
Hát igen, ebben egyetért-
hetünk a szerzővel.  R.P.



Tudományos diákmunkák
Válogatott tudományos diákköri munkák 2015-ben

Agrártörténeti füzetek 48. Szarvas, 2016, 102 oldal

2011-től minden évben a füzetek egy száma a 
szarvasi agrároktatási intézményben folyó tu-
dományos diákköri munka nyertesei közü-
li válogatás. A SZIE Gazdasági, Agrár- és 
Egészségtudományi Kar Tessedik Campus 
2015. november 18-án rendezte Tudományos 
Diákköri Konferenciáját Szarvason. Két szekci-
óban összesen 15 hallgató mutatta be munkáját: 
a Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási szekció-
ban nyolcan, valamint a Vidékfejlesztési szek-
cióban heten. A 48. sz. füzetben a két szekció 
első helyezett munkáit mutatjuk be.

A Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási szekci-
óban I. helyezett: Skorka Péter Csaba BSc/N/III. 

évf. hallgató munkája, melynek címe: Phylazonit és vetésidő hatása kukorica 
hibridek agronómiai tulajdonságaira. Konzulensek: Ollai Ignác tanszéki mér-
nök, Vajda Péter ügyvezető ig. (Agrova Kft.). Kísérletét a Kondoros közvetlen 
környezetében fekvő családi gazdaságuk két földterületén állította be a szer-
ző. Vizsgálódása során arra keresett választ, hogy a térség ökológiai adottsá-
gai között, a 2014/2015 év időjárási viszonyai mellett különböző vetésidők és 
eltérő tápanyag dózisok hatására hogyan alakult a tesztelt kukorica hibridek 
terméshozama, betakarításkori szemnedvessége, csövenkénti szemszáma és 
ezer szem tömege. Ezen kívül megfigyeléseket végzett a kelés és a virágzás 
időpontjára vonatkozóan. Az adatokat tudományos igényességgel dolgozta fel, 
és más gazdaságok számára is használható ajánlásokat fogalmazott meg.

A Vidékfejlesztési szekcióban I. helyezett: Frankó Pál MSc/L/I. évf. hall-
gató munkája, melynek címe: A turisztikai teljesítmény területi összefüggé-
sei Magyarországon. Konzulens: dr. Egri Zoltán adjunktus. Vizsgálata so-
rán rámutat a turizmus fontos nemzetgazdasági hatásaira. Ezen túl komplex 
mutatóval értékelte a Dél-Alföld 135 kimutatható turisztikai teljesítményt 
produkáló települését. Ehhez sajátos adatbázist hozott létre, amit korszerű 
többváltozós statisztikai módszerrel értékelt. Figyelemre méltó következte-
tésre jutott, mely szerint „…megállapítható az a sajnálatos tény, hogy a Dél-
Alföldön a turisztikai teljesítménynek nincs pozitív externális hatása a kör-
nyező településekre.”

A füzet megjelent a SZIE GAEK Tessedik Campus és a Tessedik 
Öreggazdász Egyesület közös kiadásában, a Digitális Kalamáris nyomta-
tásában.

Összeállította:                 Dr. Szitó János



Dús földjének termékenysége
Földtulajdon és földhasználat a 21. sz. elején Szarvason és környékén

Agrártörténeti füzetek 49. Szarvas, 2016, 46 oldal

A Kárpát-medencében hont foglaló magyarok 
országáról a kortárs krónikások több figyelem-
reméltó feljegyzést készítettek. Ezek között 
megtalálható Freisingi Ottó cisztercita szerze-
tes (1114–1158) osztrák születésű német püs-
pök és krónikás, aki nem túlságosan kedvelte a 
magyarokat, mégis így írt az akkor uralkodó II. 
Géza király országáról:

„Ez a tartomány, amelyet a régiek Pannóniának 
neveztek, mivelhogy köröskörül erdőségek, he-
gyek ... környékezik ... erdőkben fölötte gazdag, 
telve mindenféle vadakkal. Felületének szép-
sége éppoly bájos, mint amilyen dús földjének 
termékenysége, úgy, hogy mintegy Isten para-

dicsomának, avagy pompás Egyiptomnak, boldog Arábiának lehetne nevez-
ni azt.”

Ez a megállapítás a mai, a Trianon utáni Magyarország területére is el-
fogadható, hiszen a KSH adatai szerint Magyarország területének jelentős 
hányada – az ország területének 79,7%-a – termőterület. A lakosság létszá-
mára vetítve nálunk több mint kétszer annyi termőföld jut ezer főre, mint az 
EU-15-ök átlagában. Az adatok alapján túlzás nélkül állítható, hogy egyik 
legfontosabb természeti kincsünk a termőföld, amely a saját népesség ellá-
tásán túl jelentős mezőgazdasági exportra is képessé teszi hazánkat. Ezért is 
nagyon fontos a termőföld mennyiségi és minőségi védelme, a fenntartható 
agrárpolitika országos, de lokális értelemben is.

Gyulavári András szerkesztésében betekintést kapunk a birtok-politika 
történeti változásaiba, amit a mindenkori politikai rendszer határoz meg. 
Képet kapunk arról is, hogy a politikai rendszerek hogyan oldották meg a 
korábbi földreformokat, és a rendszerváltó III. Köztársaság 1989 után ho-
gyan vitte végbe kiemelt sürgősséggel annak végrehajtását a földhivatalok 
erőltetett ütemű előkészítő és kivitelező munkája nyomán, és milyen lett a 
birtokstruktúra a 21. század első évtizedében Szarvason és környékén.

A füzet megjelent a SZIE GAEK Tessedik Campus és a Tessedik 
Öreggazdász Egyesület közös kiadásában, a Digitális Kalamáris nyomta-
tásában. Lektorálta dr. Molitorisz Pál nyugalmazott városi vezető ügyész, 
helytörténész.

Dr. Szitó János



Baljóslatú látomások
Nagy Erzsébet: A szeretet románca

versek, a Batsányi Cserhát Művészkör kiadása, h. n., 2012, 127 oldal

Örvendetes a szarvasi könyvek számának jelen-
tős növekedése. Még tíz éve egy kötet árválko-
dott az első szarvasi ünnepi könyvheti bemu-
tatón, s napjainkra ez a szám megsokszorozó-
dott. Jól érzékelteti a szarvasi könyvek felfutá-
sát, ha egy pillantást vetünk a Szarvasi Krónika 
Szemle rovatára, mely évről-évre egyre több ki-
adványt mutat be. De azonnal aggályok is meg-
fogalmazódnak; a könyvek számának növeke-
dése nem jár-e az írások színvonalának csök-
kenésével?

A reklám hiánya, vagy a kiadott kötetek kis 
példányszáma miatt néha tudomást sem szer-
zünk egy-egy új, szarvasi vonatkozású könyv 

megjelenéséről. Nagy Erzsébet öt évvel ezelőtt megjelent verseskönyve is 
csak most jutott el hozzánk.

Ismerkedjünk meg a szerzővel a honlapján közöltek alapján: Anyakönyvezett 
nevem Nagy Szeder Erzsébet, de Nagy Erzsébet néven publikálok. 1946. 
szeptember 7-én születtem Kiskunhalason, ott végeztem el az iskoláimat is. 
1988-ban érkeztem Szarvasra és letelepedtem, azóta itt élek, e csodálatos 
Körös-parti kisvárosban. Kiskunhalason kezdtem el írogatni, de igazából 
itt Szarvason lendültem bele, és éreztem folyton-folyvást az írás kényszerét. 
Idős barátnőm Tóth Pálné1 biztatására Kardoskúton pályáztam és elhoztam 
az első díjat, tehát felturbózta bennem az ambíciót, hogy írni kell…

A kötet fejezetcímei elárulják a versek témáit: a család, az elhunyt csa-
ládtagokra való emlékezés, életről-halálról szóló gondolatok, a magyarság, 
a haza sorsáért való aggódás, mély hite Istenben stb. Szerelmi lírájában is 
elsősorban a szeretett személy hiánya, a fájdalom, a gyász, a magány, a te-
hetetlenség érzése csendül ki. Jellemzőjük a hatalmas, mindent elsöprő ér-
zelmek változó poétikai köntösben való megjelenése. A harmonikusan indu-
ló versek is gyorsan átváltanak baljóslatú látomássá. Ha összegyűjtenénk a 
versek leggyakrabban használt szavait, kifejezéseit, színeit, hangjait, bizony 
lehangoló szótartományt kapnánk. Versei a költő bemutatkozó írását juttat-
ják eszünkbe: Egy porszem a sivatagban. Egy porszem a betűk között, hol 
elvesztem. Nem találom magamat, hiába keresem...” Ez az önkeresés és ön-
vád jellemző legtöbb versére. 

Szarvas befogadta, a költő is megszerette szép városunkat. A Szeretlek 
1 Lásd Kutas Ferenc recenzióját Tóth Pálné Csodás találkozás c. kötetéről (Szarvasi 
Krónika, 18/2004, 130–131. oldal)



Szarvas c. versében hűségesküt tesz: Szarvas lett álmom, s a létem! Az első 
versszakok a természet képeivel meghitt világot teremtenek. A békés, szép 
kisvárosban jól is érzi magát, de mint mindig, itt is valami tragikus életérzés 
jelenik meg, s zavarba jövünk a befejező versszakot olvasva:

Kipp-kopp, kopog a cipőm sarka,
   fahíd deszka zizeg alatta.
Szú rágja, mondom jó étvágyat!
   Szeretlek Szarvas halált várva

Több versét áthatja a haza, a magyar nép sorsáért való aggodalom. 
Meglátja, és fájdalommal éli meg a szegénységet, a nyomort, s ezek állandó 
kísérőit, a bűnt, a betegséget, a hajléktalanságot, az alkoholizmust: 

Szépséged halványul Magyarország,
mert szabadságban rabságot adtál.
Szegénység, nyomor gazdára talál,
néped roskad teher nyomja vállát.
Szép napok hamvai élnek csupán,
hol munka, kenyér emlék ma már.
Kegyelmesék vígak úri portán,
szegénység tombol kietlen utcán.
                   (Pórnak születtem)

A szép címlap Ősi Kovács Imre festőművész alkotásának felhasználásával 
készült, a kötetet Simon M. Veronika grafikái illusztrálják.

Dr. Molitorisz Pál



Szarvason történt 2016-ban

Január
05. Egykori élsportolókat és sportvezetőket jutalmazott a Képviselő-testület.
06. Az Európai Mobilitási Hét rendezvényeinek szervezéséért Szarvas városát és 

Krivik Viktor szervezőt oklevéllel jutalmazták.
07. Az Ótemplomi Egyházközség jótékonysági akciót indított „Vízkereszttől húsvétig”.
09. A II. Magyar Honvéd Hadsereg doni tragédiájára emlékeztek az Ótemetőben.
- Erdélyi Attila szarvasi születésű festőművész emlékkiállítása a Múzeumban.
15. „Zarándokok nászúton.” Szécsi Gábor és Tóth Zsófia beszámolója a Szent Jakab  

zarándokútjukról.
- A Kajak-Kenu Klub évértékelő összejövetelt tartott.
16. Megnyílt Kispálné Fejes Erzsébet kiállítása „A fény játéka” címmel a Múzeumban.
17-24. Ökumenikus Istentiszteletek a városban: „Imahét a keresztények egységéért.”
21. Megtartotta első ülését a Képviselő-testület az „új” Polgármesteri Hivatal, a

Lengyel-palota dísztermében. A testületi ülés előtt esküt tett a két új vezető: Tóth 
Tamásné, a Család- és Gyermekjóléti Központ valamint Gémes Tibor, a 
Gyógy-termál Nonprofit Kft. igazgatója. A testületi ülés főbb témái: a 2016. évi  
költségvetés; a helyi iparűzési adó módosítása; az Ifjúsági és Sportbizottság tájékoz-
tatója a 2015. évi sportkeret felhasználásáról.  A KOMÉP 2016. évi településüze-
meltetési terve.

- „Kik is a mi rokonaink?” – dr. Janurik Tamás nyelvészprofesszor előadása.
- Patkó Lajos szervezésével 28 gyermek részvételével városi sakk diákolimpiát ren-

deztek a Szlovák Iskolában.
22. Medvegy Juditot 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Bankóné Ordovics

Katalin anyakönyvvezető és Hodálik Pál alpolgármester.
- Együtt szaval a nemzet – a Cervinus Teátrum színháztermében.
- A Magyar Kultúra Napján gálaműsor a Cervinus Teátrumban. 
24. Az Ótemplomi Szeretetszolgálat ingyenes ételosztást szervezett.
- Nemcsényi  Aliz  és Oláh Márkó díjazottjai  lettek az Egri  IX.  Országos Ifjúsági  

Szólótáncversenynek.
- A Mályvavirág Alapítvány prevenciós napja a Művelődési Házban a betegség meg-

előzéséért, a méhnyakrákos nők gyógyulásáért. 
- Országos ifjúsági asztalitenisz olimpikonok lettek: Csernyik Pálma, Jónás Roland és 

Jónás Márió szarvasi diákok.
31. Felolvasó est a Romkocsmában – Spíró György: Prah, komédia – előadói: Bardon 

Ivett és Benkő Géza.

Február
01. Fabó Csenge aerobik és Kuli István kajakos lett Szarvas város legjobb sportolója.
- Szántosi Dávid a döntőig menetelt az ifjúsági asztalitenisz Budapest-bajnokságon.
03. Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny a Városi Könyvtárban.
04. A Mozgáskorlátozottak Egyesületének Farsangi rendezvénye a Művelődési Házban.
05. „Fergeteges farsangi bál” a Benka felső tagozatosainak rendezésében.
06. Szarvasi Evangélikusok III. Jótékonysági Bálja az Árpád Szálló dísztermében.
09. A X. Kerékpárosbarát Település kampányindítón Babák Mihály polgármester, Klimaj

Attila útügyi referens és Krivik Viktor rendezvényszervező képviselték a várost.
10. Gazdafórum a Takarékszövetkezettel a Járási Hivatal tanácskozójában.
11. „Fedezzük  fel  Baszk-földet!”  dr.  Karikó  Sándor  professzor  előadása  a  Városi  

Könyvtárban.
12. A Szlovák Iskola Farsangi Mulatsága a Sportcsarnokban.



- A Székely M. Általános Iskola farsangi ünnepsége az iskola tornatermében.
- Családi Táncház a Cervinus Teátrum pinceklubjában.
13. Farsangi Gála – hagyományőrzés és karnevál a GFF Gyakorló Iskolában.
- Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé zenés bábjáték a Múzeumban.
- I. Szarvasi Medencés Sárkányhajó bajnokság a Gyógy-Termál fürdőben.
13-17. Reál hét a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban.
15-19. „Böjti estéket” szervezett az Újtemplomi Gyülekezet.
18. Az új Tűzoltólaktanya szemléje; az Év Sportolói díj ünnepélyes átadása a Testületi 

ülés előtt. Testületi ülés. Főbb témái: a Képviselő-testület elfogadta a 2015. év költ-
ségvetését 4 millárd 613 millió 817 ezer forintról; beszámolója Városi Könyvtár  
szakmai, és a T. S. Múzeum régészeti munkáiról.

19. Lendület Sport- és Szabadidő Club évadnyitó gálája a Művelődési Házban.
- Jótékonysági Bál az ifj. Precskó család számára az Árpád Szálló dísztermében.
- Lássuk, mire képes a népzene? – Hagyományőrzés kicsiknek és nagyoknak a Benkában.
20. A 90 éves Bencsik Jánosné Aszódi Emerenciát köszöntötte az Önkormányzat nevé-

ben Babák Mihály polgármester és Tusjak Mihályné anyakönyvvezető.
- A nemzetközi ifjúsági asztalitenisz emlékversenyen Szántosi Dávid a Körös ASE 10 

éves versenyzője a főtáblára jutott, 5. helyen végzett.
- A Székely Mihály Szakképzéséért Alapítványi Bálja.
23. Dr. Bagdi Emőke szakpszichológus előadása: „Egészség, lelki béke” a Műv. Házban.
- Nemzetközi integritás szemináriumot szervezett az ÁSZ Szarvason.
26. Gombkötő Gréta, Karas Luca és Kohut Gyöngy a népdaléneklési versenyen kiemelt 

arany minősítést kaptak.
27. A II. Szarvasi Amatőr Jégkorongtorna és díjátadás.
- Farsangi Bál a Szarvas Város Baráti Köre rendezésében az Árpád Szálló dísztermében.
-
Március
01. 2,5 milliárd Ft összegű felújítás kezdődik Békés megye közútjain.
02-03. Nyílt napok a Szlovák Iskolában.
03. Fazekas Erika énekes és Fenyő Gusztáv zongorista koncertje a Múzeum nagytermében.
04. „1915-ös háborús esztendő szarvasi vonatkozásai.” Az I. világháború – előadássoro-

zat nyitó előadója Szenes János.
04-05. Nőnapi rendezvények a civil szervezetek rendezésében.
05. Esküvői kiállítás az Árpád Szálló dísztermében.
06. Tavaszváró kiállítást nyitott a Gobelin Hímző és Kézimunkaszakkör a Múzeumban.
07. Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre Nőnapi rendezvénye.
08. A Művészeti Alapiskola hagyományos elsősavató – koncerttel egybekötött ünnepi 

rendezvénye.
11. A Mini Magyarország makettpark Szlovákiai, Felvidéki épületeinek átadó ünnepsége. 
- A vajdások röplabda-csapata nyerte a diákolimpia megyei döntőjét.
12. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum vándorkiállítása – Baffy György ásványgyűjteménye 

és Tóth László fotókiállítása a Múzeumban.
- Egészségnap a hosszú egészséges életért. A nap háziasszonya: Novodomszky Éva.

Előadó: Szabó Gyuri bácsi, a bükki füves ember.
- Szarvasi Vadászbál az Árpád Szállóban.
15. 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemléke-

zés a Zenepavilonnál, koszorúzás az emlékoszlopnál.
- Szent Patrik Nap a Gyakorlóban.

– Testületi ülés. Főbb témái: beszámolók: a KOMÉP lakásgazdálkodási, az Ótemplo-
mi Szeretetszolgálat, és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról.

17-18. Országos Tanítási Verseny 2016 – a GFF Pedagógiai Karán.



17-24. Internet Fiesta – Helytörténeti dokumentumok az Interneten.
19. Húsvéti készülődés a Városi Könyvtárban.
- A Föld órája rendezvény a városban.
- A MOATSZ Kupa korcsoportos asztalitenisz versenyen – a 10 éves Szántosi Dávid 

az U11-es korosztályban a „góliátok között” a főtáblára jutott.
- A Körös ASE asztalitenisz városi erőpróbát rendezett a Fő Téri Iskola tornatermé

ben.
- A Kertbarát Kör öt tagja a Kistermelők borversenyén 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz mi-

nősítést szerzett.
22. Nyílt órák a Gyakorlóban.
23. Sindel Janka III. lett a Meteorológiai Világnap rajzpályázatán. Felkészítője: Júró  

Mária.
- A tízezredik ügyfelet köszöntötték a Kormányablak ügyintézői.
24. Tusjak Lászlóné bemutatta az Evangélikus Egyházközség Levéltárát a Könyvtárban.
24-28. Húsvéti istentiszteletek és misék a város templomaiban.
25. Takács Miklós a hadtörténeti sorozat előadója: „A hőlégballontól a fémvázas repülőig”.
- Szuhaj György szervezésében újjáéled az alkotók közössége. 
26. A Szlovák Iskola 2. osztályos csapata II. helyezést szerzett a Zrínyi Ilona matemati-

kaversenyen.
- Tavaszi úszóversenyt szervezett kicsiknek és nagyoknak a Diáksport Bizottság.
- A sakkozók diákolimpiai döntőjén Patkó Lajos tanítványa, Medvegy Dalma 4.

helyen végzett.
- A Babilon Tánccsoport Egyesület az országos pontszerző versenyen érmeket szerzett.
- Megjelent A szarvasi agrárképzés arcképcsarnoka I. kötet.
- Nagyszombati imaséta az Újtemplom templomkertjében.
26-28. Húsvét a Szarvasi Arborétumban.
27. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület kisállat bemutatója.
28. Kisállat-simogató és játékos vetélkedő az Arborétumban.
30. Rendkívüli testületi ülés. Főbb témái: a Tessedik S. Múzeum látogatóbarát és inter-

aktív fejlesztésére és a Bolza-kastély felújítási pályázatának előkészítése.
- Tanulásnépszerűsítő program a Nyitott Tanulási Központban.
31. II. országos matematika tanítási verseny a GFF Pedagógiai Karán.
- Játékfejlesztési innováció a Gyakorlóóvodában.

Április
01. Litavecz Jánosné Frankó Máriát köszöntötte 90. születésnapján Babák Mihály polgár-

mester, dr. Bankóné Ordovics Katalin anyakönyvvezető és Mótyan Tibor zenekarával.
- A Szent István Egyetem GAE Kar megbízott dékánja dr. Futó Zoltán főiskolai do-

cens lett.
- A 90 éves Bertók Pálné Varga Ágnest köszöntötte Babák Mihály polgármester.
02. A Tessedik Öreggazdász Egyesület közgyűlést tartott.
- Gnandt János nonfiguratív festőművész kiállítása a Múzeumban.
03. Székelyesek kirándulása Erdélyben.
04. Sikeres Humán-hetet rendezett a Vajda Péter Ev. Gimnázium.
05. A Szarvasi Polgárőr Egyesület közgyűlése a Közbiztonsági Centrumban.
06. Mezei futóverseny a körzet diákjainak.
07. Módszertani szakmai napot szervezett a GFF Gyakorlóóvodája.
08. Nemzetközi Roma Nap.
- Vajda Gála – a Cervinus Teátrum színháztermében.
- Sportválasztó a Női Kézilabda Klub szervezésében.
09. Ruzicskay első rajzdrámája - kiállítás megnyitó az Alkotóházban.
- A Költészet Napja alkalmából Versmaraton a Városi Könyvtárban. 



- Bardon Ivett és a Live Coals együttes verses-zenés összeállítása a Könyvtárban.
11-16. Vajdások hat élménydús napja a finn vendégekkel.
13. Lakossági fórum. „ A helyi áruk csarnoka” - pályázatot ismertette Lukácsi László a 

tervező és Hodálik Pál alpolgármester.
- Az V. Nemzetiségi Konferenciát dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök fővéd-

nökségével tartották meg a GFF Pedagógiai Karán.
14. A Kertbarátok „házi bor- és kolbászversenyét” Babák Mihály és Mótyán Tibor az 

alföldi Szent Vince Borrend lovagjaiként nyitották meg.
- Tavaszi Ovigaléria a Gyakorlóóvodában.
15. Derűs évadkezdés a Vízi Színházban.
- Rendkívüli testületi ülés.
- Bach Zoltán és Bagi László asztrofotóinak kiállítása a Múzeumban.
- A Kazinczy-díj bronz fokozatát vette át Tóth Eszter a Gyakorlóiskola 7. osztályos 

tanulója.
- A kiskunmajsai nemzetközi asztalitenisz versenyen Szántosi Dávid ezüstérmes lett.
17. Harmadik születésnapját óriási gyulai vár alakú tortával ünnepelte a Mini Magyar-

ország makettparkja.
18. A Székelyesek Erdélyből a Nagyenyedről érkezett diákokat fogadtak.
19. Ezüstérmes lett az NB II-es női kézilabda-bajnokságon a szarvasi együttes.
20. Tessedik Sámuel születésének 274. évfordulóján megemlékezést rendezett a város.
- Arnóczki Szabina és Papp Alexandra, a Szlovák Iskola tanulói különdíjat kaptak a 

Szlovákok Kutatóintézete versenyén.
- A GFF Pedagógiai Karán a „Legkiválóbb Óvodapedagógus Jelölt” Díj megmérettetése.
21. Testületi bejárás. A Vízi Színház és az új Tűzoltólaktanya megtekintése.
- Testületi ülés. Főbb témái: lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelet mó-

dosítása.
22. A Föld Napján az Arborétumban dr. Hanyecz Katalin bemutatta az új fejlesztéseket.
- A „Föld Napja” alkalmából „Virágosítás” indult a Gyakorlóban.
- Író-olvasó találkozó Litauszki Gábor: Petróleum c. könyvéről. Az íróval Tatai László

beszélgetett.
- A Gyakorló labdarúgói a diákolimpia megyei döntőjében bronzérmesek lettek.
- A Körös ASE a megyei asztalitenisz csapatbajnokságon VIII. helyezést szerezett.
23. Izgalmas finis után ünnepélyes díjkiosztó a Fakupán.
- A Babilon Tánccsoport képviselői az országos pontszerző versenyen 5 arany-, 4  

ezüst- és 3 bronzéremmel gazdagodtak.
Az ajkai aerobik diákolimpián a Benka és a Szlovák Iskola csapata aranyérmet szer-
zett.

25. A Gyulai Szakképzési Centrum fogadásán öt székelyes tanuló és felkészítő tanáraik 
kaptak elismerő oklevelet kiemelkedő teljesítményükért.

27. Szentmise és Tavaszi hangverseny a GFF Pedagógiai Kar és hallgatói közreműkö-
désével.

29-30. A GFF Pedagógiai Kar környezetvédelmi szakemberek tanácskozásának volt a hely-
színe.

30. Szarvas Város Baráti Köre tisztújító közgyűlést tartott.
- Ballagási ünnepségek a Székely Szakképző és a Vajda Péter Ev. Gimnáziumban.
- A Gyakorló Iskola tanulói sikeresen szerepeltek a mezőtúri tanulmányi versenyen.
- Utcabál a Templom téren.

Május
01. Majális az Erzsébet-liget II. köröndjén. Programok: Hagyományőrző fúvósok. Óriás 

bábok. Táncóra – Tánc Gála. Az Apropó Zenekar koncertje.
- Kísérőrendezvény: az V. Szarvasi Veterán Gép- és Jármű találkozó.



- A Kamarazenekar tavaszi koncertje az Arborétumban.
05. Végzős Bál – a Pedagógiai Kar rendezvénye az Árpád Szálló dísztermében.
- A Kertbarát Kör ifjúsági napot rendezett a fiataloknak a kertkultúráról.
- Csapó Julianna Polcz Alaine díjat kapott.
06. Ünnepelt a Szarvasi Krónika szerkesztősége: megjelent a 30. helytörténeti kötet.
07. A Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány báli rendezvénye.
- A Nagycsaládosok 25. jubileumi közgyűlést és ünnepséget rendeztek.
08. A Virágos Vasárnap rendezvényét Babák Mihály polgármester nyitotta meg, fellép-

tek a Művészeti Alapiskola diákjai a Zenepavilonnál.
09. A II. világháború vége, a „Győzelem Napja” évfordulóján megemlékezés az Ótemetőben.
09-10. Tanító- és Óvóképzők Dékáni Kollégiumának Konferenciája.
11. Közlekedésbiztonsági Díjat kapott, és vett át a Művészetek Palotájában Babák Mi-

hály, Szarvas város polgármestere a Közlekedési Kultúra Napja nyitórendezvényén.
- Vállalkozói fórum a Járási Hivatal tanácskozótermében.
- A Szolnoki Szimfonikus Zenekar koncertje a Cervinus Teátrumban.
- Pünkösdi Lelki nap a Gyakorló Iskolában.
12. „500 év – 500 érv értünk”, a reformáció jubileumának tiszteletére futottak a

szarvasiak is.
- „Tavaszi zsongás” – a Fő Téri Iskola rendezvénye. 
13. Rendkívüli testületi ülés. Fő témája: „Helyi termékek piacának fejlesztése

Szarvason” c. pályázat.
- Játszótéravató a Körös-Maros Nemzeti parkban.
- Egész napos sportválasztó rendezvényen vettek részt a Benka tanulói.
14. Pünkösdi bemutató őrlés a Szárazmalomban.
15. Gyakorlósok Pünkösdi királyné-járást mutattak be a szentendrei skanzenben.
17. Dr. Jakab Gusztáv docens előadása a „Történelemformáló klíma, emberformálta táj” 

című történelemórája a SZIE Tessedik Campus könyvtárában.
18. „Vers a fák alatt” a Növények Napja alkalmából az Arborétum rendezésében.
- A Múzeumok Világnapján a szarvasi Tessedik Múzeum, a Szárazmalom és a

Ruzicskay Alkotóház mutatkozott be a Békéscsabai Munkácsy Emlékházban.
19. Testületi ülés. Főbb témái: 2015. évi költségvetés; a Rendőrkapitányság 2015. évi 

közbiztonság helyzete és a Körös Volán beszámolója.
20. „Kerékpárosbarát Település” címet vette át Szarvas Város Önkormányzata.
- Négy bajnoki aranyat szereztek az aerobikosok a Magyar Kupa II. fordulóján.
- Körzeti összetett atlétikai diákbajnokság az Erzsébet-ligeti sportpályán.
- Hat aranyat hoztak a szarvasiak a kajak-kenu maratoni bajnokságról.
- Petrás Márta nyerte meg a Park Kupát az egyéni ifjúsági gyulai sakkbajnokságon.
21.- A Művészeti Iskola Képzőművészeti Tagozata tanévzáró kiállítást rendezett.
- 90 éves lett a Vajdás Öregdiákok Baráti Köre – közgyűlésükön ünnepeltek.
-  A Birkózó Egyesület tagjai a kiskunfélegyházi 200 versenyző között 3 bronzérmet 

szereztek.
23. A Város- és Környezetvédő Egyesület évzáró közgyűlést tartott.
25. Bodonyi Dóra és Dombvári Bence is ezüstérmet nyert a moszkvai Eb-n.
- Világbajnok lett a szarvasi származású Badar Gergő a quadratlon sprint csehországi 

versenyén.
- Szarvasi diadal: a strandröplabda diákolimpia országos döntőjét Vajda két csapata vívta.
26. Az új Tűzoltólaktanya bokrétaünnepségét az Országos Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság vezetőjének, Tóth Tibornak részvételével tartották.
- A Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület közgyűlése a Liget Hotelben.
27. Rendkívüli testületi ülés. Főbb témája: Bethlen Gábor úti ÖNO energetikai pályáza-

tának előkészítése.
28. A Cervinus Teátrum és Szarvas Önkormányzatának Gyermeknapja a Kossuth téri  



grundon.
- Gyermeknap a könyvtári törpöknek.
- Sárgulási Ünnepség a SZIE szervezésében a Vízi Színpadon.
- Babilonos érmek: Kovács Krisztina növendékei a Sporttánc bajnokságon 7 arany-, 4 

ezüst- és 2 bronzérmet szereztek.
29. Holokauszt áldozatairól megemlékezést szerveztek – Réti László és Misurné

dr. Gerő Zsuzsa az Alapítvány vezetői – a Zsidó Temetőben. Emlékbeszédet Verő 
Tamás rabbi mondott.

31. Könyvtárszakmai napon vettek részt a Városi Könyvtár dolgozói.

Június
02. A Ótemetői Alapítvány közgyűlése.
03. Rendkívüli testületi ülés.
- VIII. Veterán Kézilabdás találkozót tartottak a Vadászkürtben.
04. Trianoni megemlékezés. A Nemzeti Összetartozás Napján az emlékbeszédet

dr. Molitorisz Pál nyugalmazott városi főügyész mondta.
- A Női Kézilabda Klub (NB II) ezüstérmes lett, és éremátadó évzáró közgyűlést tartott.
05. Hálaadó istentiszteletet rendeztek a Középhalmi Idősek Klubja felújítása alkalmából 

az Ótemplomban.
- A népzenei és néptánc tehetségkutató verseny területi döntője a Cervinus Teátrumban.
- Sukorón, a diákolimpián Opavszky Márk kajakos aranyérmes lett.
- A 14. sárkányhajó bajnokságon szarvasi KDS Egyesület „szakajtónyi” bronzmedált 

szerzett.
07. Kovács Tibor gyékény- és csipkemunkáinak kiállítása a Múzeumban.
10. Nyárindító Baráti-köri kerti-party a Vadászkürt Vendéglő kerthelyiségében.
- Ünnepi Könyvheti megnyitó a Digitális Kalamáris által kiadott kötetekből. A kötete-

ket bemutatta Kántorné Hanzó Ildikó, Bíró Gyula, dr. Dezső István, Hegedűs Éva és 
dr. Pataki István.

11. A Művészeti Iskola néptánc tanszak bemutatóját tartotta a Cervinus Teátrum színháztermében.
- Gombkötő Sándor első, Pljesovszki János harmadik helyezett lett a XII. Polgárőr  

Verseny megyei döntőjén.
-- Az Európa-bajnoki válogatón Kuli István korosztályos világbajnok duplázott.
16. A Művészeti Iskola tanévzáró ünnepélye a Cervinus Teátrum színháztermében.
- Fejlesztések, építések-szépítések a Vízi Színházban. Szobor és szökőkút avató.
17-22. Benka-, Székely-, Szlovák Általános Iskolák és középiskolák megtartották ballagási 

valamint tanévzáró ünnepségeiket.
18. A Művészeti Iskola néptánc évzáró vizsgaelőadása a Cervinus Teátrumban.
- Az újjáalakult Tenisz Klub 30 gyermekkel kezdte meg az utánpótlás nevelését.
- A Birkózó Egyesület versenyzői a Tarcsa Kupáról érmekkel tértek haza.
- Gyermeknapi városi sakkverseny a Szlovák Iskolában.
19. A Babilon TSE Évzáró gálája a Cervinus Teátrumban.
23. Testületi ülés. Főbb témái: a 2016. évi költségvetési rendelet, a vagyongazdálkodás 

szabályainak, az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rend-
jéről szóló rendeletek módosítása; a Tűzoltóság, a Körös-szögi Kistérség, és a Kis
térség Szociális Gyermekjóléti Intézményeinek beszámolói a 2015. évben végzett  
feladatokról, tevékenységekről; tájékoztató a geotermikus beruházásról; az Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve.

24. Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia készült a Civil-házban.
- Drogellenes Világnap alkalmából pozitív élményeket kínáltak a fiataloknak.
24-26. SZIE Regatta V. nyárindító sárkányhajó-versenye.
25. Diplomaátadó ünnepség a GFF Pedagógiai Karán az Ótemplomban.
- Múzeumok éjszakája: az Arborétumban és a Mini Magyarország makettparkban.



- A Szárazmalom, a Tessedik Múzeum és a Ruzicskay Alkotóház szervezésében
programok a Múzeumok éjszakája alkalmából.

26. A Kertbarát Kör évadzárója a Vadászkürt vendéglőben.
25-26. Lomtalanítási akció a KOMÉP szervezésében.
27. Konferencia az Egyházi Könyvtárak Egyesülése alkalmából.
- Fejlesztési stratégia készült a TOP 7-es pályázatra.
30. Lakossági Fórum Hodálik Pál alpolgármester vezetésével a Helyi Közösségi

Fejlesztési stratégiáról.

Július
01. Ötven éve lett város Szarvas. 1966. július 1-jén kapta meg a városi rangot. Az évfor-

dulóra emlékeztek a Múzeumban egy kerekasztal beszélgetéssel.
- A Nemlétező Tárgyak Tárlata a Múzeumban.
- Bátor György tanítványa Kuli István kajakos két számban lett világbajnoki résztvevő.
04. A zenepaviloni koncertjén Mótyan Tibor és zenekara Melis Györgyre emlékezett. A 

meglepetés-vendég Clementis Tamás operaénekes a Mester kedvelt dalait adta elő.
08. Az I. Ruzicskay Művésztelep kiállítása az Alkotóházban. A szervező Bereznai Péter.
08-09. A XIX. Aratónap Szarvas – Ezüstszőlő. Az Összetartozás Parkjában felavatták a 7. 

kopjafát.
- Cziglédszky Sámuel labdarúgó-emléktorna szarvasi diadallal zárult.
10. Többszázan látták a Mini Magyarország különleges vendégvonatait.
- A Szarvasi Kajak-Kenu Klub a vidékbajnokságról kilenc aranyat hozott.
15. Rendkívüli testületi ülés. Főbb témái: benyújtandó pályázatok és ingatlanügyek; az 

M44-es gyorsforgalmi út régészeti feltárásának feltételes közbeszerzési eljárásáról; 
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése nyertes pályázatokkal; döntöttek: sportparkok  
telepítésére szóló pályázaton való részvételről, valamint az Alföldvíz-épület megvá-
sárlásáról és felhasználásáról.

16. Tárlat a természet szeretetéről a Szeparé Kávézóban.
16-17. Körös-Kupa, Sándor Tamás kajak-kenu emlékverseny.
23. Szarvas Város Napja. Koszorúzás Báró Harruckern János György szobránál. 
- Hálaadó istentisztelet az Ótemplomban. Ünnepi beszédet Babák Mihály polgár-

mester mondott. Kitüntetések és díjak átadása.
- Az I. Szarvasi Tárlat Megnyitója, kiállítás témája a KÉZ. Szuhaj György és Lóránt 

János Demeter festőművész nyitotta meg a Múzeumban.
- Kovács Zsanett és Gyulai Fanni a Babilon Tánccsoport duója a 9. helyen zárták az 

Európa-bajnokságot.
- A minszki kajak-kenu világbajnokságon a helyi nevelésű Homonnai Luca 3 arany-, 

Kuli István 2 ezüstérmet szerzett.
23-30. Az Anna-ligeti Tenisz Klub 36 résztvevővel játszotta le a nyári bajnokságát.
- A Női Kézilabda Klub nyári edzőtáborát változatos edzésekkel tartotta meg.
- Nyári családi napját rendezte meg a NACSE.
28-31. Kós Tibor Benedek és Opavszky Márk szarvasi kajakosok két bajnoki aranyat sze-

reztek a sukorói Kolonics György Emlékversenyen.
29-31. Gólyatábort rendeztek a Vajdában.

Augusztus
01. I. Magyar Örökség Kupa futballverseny megnyitója, melyen Délvidék, Felvidék,  

Kárpátalja és Székelyföld válogatottai szerepeltek.
- A Szarvasi NKK NB II-es női kézilabda-csapata megkezdte a következő bajnoki  

évre a felkészülést.
02. A határon túli futballszervezetek tanácskozása a Kistérség konferenciatermében.
03. A Magyar Örökség Kupa futballverseny Felvidék labdarúgó-válogatottja sikerével 



zárult.
- Az Önkormányzat és a Magyar Állam között 9 ingatlanügyben folynak tárgyalások.
05-06. IV. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok az egészség nevében. Fellépett 

Mótyan Tibor és zenekara, a Muslincák, a Süni Bábcsoport, Pro-Gym, Fábri János, 
Harencsár László, a Vértessy Tánccsoport, a Babilon TSE, a Blue Gym.

- Az Egészségnap keretében bemutatók, halfőző verseny és véradás is volt.
- Dél-alföldi Strandröplabda-bajnokság a Kacsa-tó partján fekvő pályákon.
- Szarvasi Mozarella Kupa strandbirkózó verseny a Birkózó Egyesület szervezésében.
06. Körösvölgyi XIX. Kenumaraton 21 kilométeres holtág megkerülő túra.
- A helyi gazdaságfejlesztési TOP programhoz 4 milliárd forintot kapott a Szarvasi  

Járás.
- A Római 12. Sárkányhajó Európa-bajnokságon a Körös Dragon SE sikeres nemzet-

közi szereplése érmeket hozott.
13. Mezei Zsuzsa „Kerek világ” kiállítása a Múzeumban. A kiállítást dr. Albel Andor  

nyitotta meg az 52 éve érettségizett IV. C osztály találkozója alkalmából.
17. Coleen Bell az Amerikai E. Államok nagykövete Szarvasra érkezett. Meglátogatta a 

Körös-Maros Nemzeti Parkot – Tirják László igazgató és Babák Mihály polgármes-
ter tájékoztatta.

18. A képviselő-testület bejáráson vett részt, megnézték az épülő Tűzoltólaktanyát, az 
Ev. Gimnázium udvarán a Luther-rózsát formázó térburkolat kialakítását, Novák
István főépítészre az emlékpad avatásán emlékeztek.

- Testületi ülés. Főbb témái: a Gyógy-Termál Nonprofit Kft., a Szarvas és Vidéke Ön-
kormányzati Hetilap, valamint a Szarvas Város Óvodái és Bölcsőde tevékenységé-
ről szóló beszámoló.

- Szarvasi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesülete kisállatbörzét rendezett.
19. A Kamarazenekar koncertje a Zenepavilonban.
20. Szent István Napi városi ünnepségek. Bemutató őrlés a Szárazmalomban. Ünnepi 

istentisztelet, kenyéráldás. Ünnepi beszédet Babák Mihály polgármester mondott.  
Ünnepi műsor a Cervinus Teátrum színművészeinek előadásában. Lampionos-fáklyás 
felvonulás a Körösön. Tűzijáték. Utcabál.

- Az ünnepi Strandröplabda Vándorkupán a szarvasiaknak sikerült megtartani a serleget.
24. Babák Zoltán munkáiból álló Monte Cristo grófja fotókiállítás a Szeparéban.
- A Vízi Színház bejáratához Párkányi Raab Péter készítette szoborpár került.
- Díjátadó Gála a Monte Cristo 100. előadása után.
26. Állatkertek éjszakája a Körösvölgyi Állatparkban.
27. XI. Művészetek nyári alkotótáborának kiállítása a Ruzicskay-házban.
28. 135 éves a Magyar Vöröskereszt – megemlékezés.
- Szántosi  Dávid az Asztalitenisz Szövetség nemzetközi  utánpótlás edzőtáborában  

bronzérmes lett a fővárosi U11-es mezőnyben.
30. Szántosi Attilát választották meg a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség elnökének.
31. Tanévnyitó ünnepségek az általános és középiskolákban.

Szeptember
02. Babák Mihály polgármester sajtótájékoztatón elmondta, a „Szarvasi Szilvapálinka” 

mint márkát országszerte megismerhetik.
- Dr. Szabó András bőrgyógyász kiemelkedő teljesítményéért az Év magánrendelője 

díjat kapott.
03. Budai Luca III. helyezett lett a Csaba Kupa korosztályos (12 éves) tenisz ranglista 

versenyen.
09. A XIX. Szilvanap ünnepélyes megnyitója a Vízi Színházban. 
- A Városi Fúvószenekar kíséretével felvonulás a rendezvény helyszínére, a Temp-

lomtérre. Kitüntetések átadása a Nagyszínpadon. Borvidékek-, Kézműves-sörök ud-



vara. „Szilvanapi Író Klub”, Lurkó udvar.
- A Kertbarát Körök Regionális termékbemutatója a Zebra udvarában.
- Zenekarok bemutatkozása: Cimbali Band, Apropó, Hevesi Imre, Mótyán Tibor és 

zenekara.
10. Miss Alpok Adria szépségverseny Békés megyei döntője a Vízi Színházban.
- Pálinkaminősítés eredményhirdetése a Nagyszínpadon. Balczó Balázs és zenész-

társai fellépése. Időgép Varga Miklóssal.
- Részvételi rekord a szilva-napi sakkversenyen.
11. Termésáldás és hálaadó istentisztelet az Evangélikus Ótemplomban.
- Látványfőzés. Receptverseny eredményhirdetése. Derzsi György, Aradszky László 

énekesek és a Szarvasi Rezes Banda fellépése.
12. Nemzeti Művelődési Intézet vezetői konferenciája a Liget Hotelben.
- Igor Furdik, a Szlovák Köztársaság főkonzulja látogatott el a Szlovák Iskolába.
13. Dr. Futó Zoltán SZIE Gazdasági Kar dékánja megnyitotta a gyakorlati szorgalma-

tossági iskoláját.
- Az  Öreggazdász  Egyesület  gondozásában  iskolatörténeti  kiállítást  nyílt  a  Tessedik  

Könyvtárban.
14. A Békés Megyei Kormányhivatal állásbörzét szervezett, ezen 50-en találtak új mun-

kahelyet. 
15. Testületi ülés. Főbb témái: a 3/2016.(II.19.)önkormányzati rendelet módosítása; a  

KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója a 2016. januártól-augusztusig elvég-
zett út, híd, járda üzemeltetéséről és fenntartásáról. Bejelentések. Zárt ülés.

- Szarvas 120 éve született Európa-hírű festőművészének, Ruzicskay Györgynek mű-
veiből kiállítást rendeztek Réti László budapesti galériájában.

- Kökény Attila énekes, előadóművész a Gyakorló Iskola vendége volt.
- Bázisintézmény lett a GFF Gyakorlóintézménye a minisztérium megbízásából, a  

Zöld Óvoda mozgalom 10. éves jubileuma alkalmából.
16-22. Az Európai Mobilitási Hét megnyitása. „Bringás Reggeli”. „Ugrálj-mozogj” címmel  

egésznapos edzés.
17- Kerékpártúra a „Kardoskúti Fehértó” Napra.
- Szüts Miklós festőművész tárlatát Závada Pál író nyitotta meg a Múzeumban.
- Családi Nap az Őszi Napfény Idősek Átmeneti Otthonában.
- Német testvériskolásokat fogadtak egy hétre az Ev. Vajda Péter Gimnáziumban.
18. A város lakói számára „Városszépítő akció” – hulladékgyűjtés.
- Tóth Tamás irányításával Főtéri diákok a Körös-Maros Nemzeti Park természetvé-

delmi területét járták be.
19. „Közlekedésbiztonsági Nap”.
20. „Sport Nap” a Birkózó Egyesület csapatépítő-, erőnléti versenyeket és bemutatókat tart.
21. „Bringás vért az életért” szervezett véradás a Vöröskereszt szervezésében.
22. „Autómentes Nap” a Kerékpáros Útőri Szolgálat tagjaival a városi kerékpárutak fel

mérése.
- A Mobilitási Hét zárórendezvénye: Kakuk Csaba előadása „Környezettudatos közle-

kedés”.
- III. Békekenyér Miniszteri találkozót és konferenciát Szarvason rendezték.
- Lakossági fórum.
23. Az I. Nebuló Kupa: Sárkányhajó verseny diákoknak, a Gyakorló tanulói az I., a szé-

kelyesek a II. helyezést szerezték meg.
- Kamaraterem-avató a Cervinus Teátrumban.
24. Deák Márta „Foltmunkáiból” kiállítás a Múzeumban.
- Díszdiploma átadó ünnepség a GFF Pedagógiai Karán.
- Emléktáblát avattak Bankó Sándornak, a szarvasi kézilabdasport alapítójának tiszteletére 

az Alkotmány utcai Sportcsarnokban.



- Őszi Kamarazenekari koncert az Arborétumban.
- Opauszky Márk aranyérmes lett a kajak-kenu szegedi Olimpiai Reménységek Versenyén.
- A szarvasi teniszezők az OB III-as csapatbajnokságban a 6. helyett szerezték meg.
25. Rokkantak Világnapjára Nótadélutánt szervezett a Mozgáskorlátozottak Egyesülete.
29-01. Szarvasi Szabadegyetem a GFF Pedagógiai Karon.
30. „A helyi önkormányzatokért” díjat a Belügyminiszter adta át Babák Mihálynak, Szarvas város 

polgármesterének.
- Dr. Melis János c. jegyző szakmai tevékenységéért címzetes főjegyzői címet kapott Magyar-

ország miniszterelnökétől.
- Kutatók éjszakája: „Barangolás a fák csendjében” címmel a Szarvasi Arborétumban.
- Könyvtári beavatás a Mokka Delicates Bistrónál.
- „Mustoló” 2016, sport és hagyományőrzés a Gyakorlóban.
- Szent Mihály napi tűzgyújtás Szarvason a Vízi Színházban.
- Hagyományőrzőként a XIII. Töknapra készült a Szlovák Óvoda kollektívája.
- A zene világnapjáról megemlékezéseket tartottak az iskolák diákjai.

Október

01. Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata. Harancsár László mesél a Gyermek
könyvtár látogatóinak, a zenei kíséretet Harencsár Balázs adta.

- Bábelőadás: Marék Veronika – Barátság.
- A zene világnapján „A romantika bűvöletében” a Szabados-Tóth család koncertje a 

Múzeumban.
- Október az ének-zene hónapja a Benkában.
- Újra világelső lett Fábri János, a 71 éves erőemelő többszörös világ- és kontinens

bajnok.
03. Baginé Tóth Erika a Könyvtár igazgatója és Babák Mihály polgármester tartott sajtó-

tájékoztatót a Városi Könyvtárban.
- Paluska György előadása bemutatóval: „A fonográftól a kazettás magnóig” címmel  

a Városi Könyvtárban.
- A szolnoki Bartók Béla Kamarakórus hangversenye a zene világnapja tiszteletére a 

Szent Klára templomban.
- Duda Benedek 90. éves születésnapján Babák Mihály polgármester és dr. Melis János c. fő

jegyző köszöntötték.
04. Valódi tudomány a „Csillagok között” – Kovács József az ELTE tudományos fő-

munkatárs előadása.
04-09. Idősen Napi megemlékezések a város nyugdíjas szervezetei rendezésében.
- „Zöldülő lábnyomokon” az Állatok Világnapja alkalmából, programok csoportok-

nak, iskoláknak.
05. Telegdi Ágnes meseíró és természetfotós közönségtalálkozója a Könyvtárban.
- Közönségtalálkozó Péterfy Gergely íróval a Városi Könyvtárban.
06. Az Aradi Vértanúk Napja alkalmából megemlékezés és Tóka Ágoston orgonamű

vész koncertje az Ótemplomban. Koszorúzás az október 6-iki emlékműnél.
- Orosz György színházi rendező Ruzicskay-festmény adományának avatója a

Városi Könyvtárban.
- Bemutatkozik az Értéktár és a könyvtár Régi Gyűjteménye.
07. A szlovák nyelv rejtelmei – Dr. Janurik Tamás nyelvészprofesszor előadása.
- 12. alkalommal rendezte meg a rendőrség a „Megvilágosodás Napját”.
- Táncház – a muzsikát a Suttyomba zenekar adta a Zebra Clubban.
08. X. Szarvasi töltöttkáposzta-főző és kolbászkészítő verseny a Piac-csarnokban.
- A X. Szarvasi-Mix Röplabda Kupát rendezték meg a Petőfi utcai Sportcsarnokban.
- A Sárkányhajó Szövetség idényzáró versenyét tartotta, a Körös Dragon csapatai ér-



meket hoztak.
- Ganyecz Zalán eredményei alapján kapta a legeredményesebb versenyzőnek járó  

serleget a Hód Kupa nemzetközi úszóversenyen.
- A „Báthory Napok” szilágysomlyói sakkversenyen Patkó Lajos tanítványai taroltak: 

minden leány korosztályban szarvasi siker született.
- Balázs Gergely szarvasi ifjú birkózó a mezőkovácsházi versenyen a legeredménye- 

sebb lett.
09. Az Idősek Világnapja alkalmából Ünnepi Istentisztelet az Ótemplomban.
13-14. Pályaválasztási vásáron jártak a székelyesek.
15. A Vajda Péter Alapítvány bálja az Árpád Szálló dísztermében.
16. Áldozat és hálaadás az Újtemplomban.
- Nyíregyházán a Blue Gym aerobikosai 3 aranyérmet szereztek a Magyar Kupán.
- Négyhetes szakmai gyakorlaton vettek részt nyolcan Portugáliában, a Székely Mi-

hály Szakképzésért Alapítvány támogatása és az Erasmus-pályázatnak köszönhetően.
17. A Bartók Béla Kamarakórus előadása a GFF Pedagógiai Karán.
20. Testületi ülés. Főbb témái: önkormányzati rendelet az anyakönyvi események szol-

gáltatási díjai; az idegenforgalmi adó módosítása; szociális igazgatás, gyermekvé-
delmi ellátás.

- A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban felavatták a díszudvart, a Mendöl Tibor 
mellszobrot és az aulában elhelyezett új feszületet.

- Átadták a forgalomnak a 44-es főút Szarvastól Kondorosig tartó felújított szakaszát.
- „Zöld lábnyomokon” rajzpályázatot és ÖKO Karácsonyi meglepetések készítését – 

hirdette meg a Város és Környezetvédő Egyesület az iskolásoknak.
21. A Történelmi emlékút 1956-os oszlopánál tartott megemlékezést GFF Gyakorló Iskola.
- A Székely Szakképző Iskola ünnepi megemlékezése.
- Nyolcszáznál több diák futott a Zielbauer András mezei futó emlékversenyen.
- Sindel Márk és Frankó Dániel, két szarvasi karatés az Eb-kvalifikáció élén.
- Családi emlékekből nyitott kiállítást az Aranykor Nyugdíjas Egyesület.
- Szabó László iparművész bábfigura rajzait állította ki a GFF őszi Ovigalériájában.
- Grazban, világbajnokságon jártak a Babilon Tánccsoport táncosai.
- Ünnepi műsor az '56-os forradalom 60. évfordulójáról a Székely Szakképzőben.
22. Szarvas '56-os hősei – kiállítás, Kozák Ferenc gyűjteményeiből.
- Fáklyás felvonulás a Múzeumtól.
23. Rekviem '56 – zenés-verses összeállítás és ünnepi megemlékezés. Ünnepi beszédet 

mondott Dankó Béla, országgyűlési képviselő a Cervinus Teátrum Kamaratermében.
- '56 a moziban – Szerencsés Dániel magyar filmdráma.
- Ifjúsági Istentisztelet a forradalomra emlékezve az Evangélikus Ótemplomban.
25. Síremléket avattak Árvai Pálnak, a Gimnázium volt igazgatójának diákok, tanárok 

és tisztelők részvételével az Ótemetőben.
- A VIII. Székely Kupa kispályás labdarúgó tornán a Kupa Szeghalomra került.
28. Pályaválasztási nyílt nap – szakmai börze és bemutató a Székely M. Szakképző Iskolában.
28-30. Luther – zenés életrajzi történet gyerekeknek az Ótemplomban.
29. Vojnich Erzsébet festőművész tárlatát nyitotta meg Bán Zsófia író a Múzeumban.
- A Vajda Péter Színjátszó csoport Székesfehérváron, az V. Paál István Fesztiválon vett részt.
30. Ünnepi istentisztelet – a reformáció 500. jubileumi évét megnyitó Békés Megyei  

Evangélikusok találkozója az Ótemplomban.
- Granárium: Keresztyén Könnyűzenei Fesztivál a szarvasi Zebra Clubban.

November
03. Kárpátalja képekben – Kiss János fotós élménybeszámolója a Városi Könyvtárban.
- A Blue Gym aerobikosai az Austrian Openen nemzetközi erőpróbán vettek részt.
04. Könyvbemutató – Forradalom és megtorlás Szarvason 1956–1963 (Szerkesztette:  



dr. Kutas Ferenc.) A könyv megjelenését az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta. 

- Főhajtás és mécsesgyújtás, koszorúzás az '56-os emlékzászlónál.
05. Márton-napi családi délután a Múzeumban.
- A Gyakorló Iskolások gyűjtést szerveztek a menhelyen élő állatok megsegítésére az 

Állatok Világnapjához kapcsolódva.
09. Könyvtári vetélkedő az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából.
10. DIOO egy digitális Okos Játék a Kossuth utcai óvodában.
- Az Aranykor Nyugdíjas Egyesület közgyűlése a Vasipari Zrt. Éttermében.
- Márton napi mulatság a Törpi Könyvkuckóban, a mulatságot citerával kísérte: Föl-

diné Boczonádi Zsuzsanna.
11. „Kabátmegosztási” akciót hirdetett az Ótemplomi Szeretetszolgálat.
12. Mozgáskorlátozottak Egyesületének évzáró közgyűlése.
- Patkó Lajos tanítványai, Styecz Laura (U8) és Petrás Márta (U16) elsők lettek a  

debreceni sakkversenyen.
- A Gyógyfürdőben rendezett megyei úszó-bajnokságon a szarvasi úszók III. helyen 

végeztek.
15-16. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából „Mester és tanítvány”, konferencia a GFF 

Pedagógiai Karán.
16. Nyílt nap a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban.
- Kántor Zsolt lett a győztese a Litera.hu gyermekkönyv-kritika pályázatnak.
- Szentandrási-Sós Zsuzsanna a TS Múzeum új művészettörténésze.
17. Közmeghallgatás: „Elkülönített hulladékgyűjtés” és „építményadó” témákról.
- Szántosi Dávid megnyerte a megyei korosztályos ranglista asztalitenisz-versenyt.
18. Dr. Melis János c. főjegyző sajtótájékoztatója az Árpád Szálló kistermében.
- Pálinkás Luca (8. o.) a Gyakorló diákja a megyei angolverseny tíz legjobbja között.
- Télkezdő mulatságot – szlovák hagyományokra építve – hagyományos disznóvágást 

tartottak.
19. A Bóbita Alapítványi Bálja az Árpád Szálló dísztermében.
- A Benka csapata – Ambrus Attila, Frankó Dániel, Kutas Csaba és Lázár Dániel – 

a Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjében 6. helyen végzett.
- A karate diákolimpián két ezüst- és egy bronzérmet szerzett a Szarvasi Klub.
- 60 éves a „krakói városrész” labdarúgása – megemlékezést szervezett ez alkalomból 

a Roma Kisebbségi Önkormányzat.
21. III. Szarvasi Könyvtárszakmai Nap a Városi Könyvtárban.
24. „Kihívások a mai modern mezőgazdaságban”– konferencia a SZIE Főiskolai Karán.
- A Kertbarát Kör borbírálaton a „Jó bor, jó viszony” jegyében kapcsolatot vett fel a 

Borháló üzletével.
- Testületi  ülés.  Főbb témái:  a 2016. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése;  

egészségügyi alapellátás körzetei; építményadó módosítása.
25. Békés megyei országgyűlési képviselők és polgármesterek közös sajtótájékoztatón 

jelentették be: hivatalos döntés született az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondo-
ros közötti szakaszának (61,4 km) kivitelezőjéről. 2017-ben kezdődik az építés.

- Földrajzi Szakmai Nap a Gimnázium Öveges Laborjában.
- A Polgárőr Egyesület Évzáró vacsorája.
- Bibliatörténeti versenyen a Gyakorló iskolások újra első helyezést értek el.
26. A „Príma-díjas” Tessedik Táncegyüttes minősítése újra „Kiváló”.
- Az Aranykor Nyugdíjas Egyesület Évzáró vacsorája.
- Sárkányhajós közgyűlés és évzáró. 
- Mravik Gabriella arany-, Plentri Panna ezüstérmes a kecskeméti országos sakkversenyen.
27. Adventi I. gyertyagyújtás a Szent Klára templom melletti betlehemi jászolnál.
- XVIII. Teológus nap Szarvason.



- A 23. Tatami Kupán öt szarvasi karatésból négyen dobogós helyezést értek el.
28. Hartay Csaba: Holtág – könyvbemutató. Beszélgetőtárs Bődi Etelka, felolvasó

Czifra Zalán tanuló.
28-30. „Angyali Reggelek” az Ótemplomban.

December
01-23. Angyali Reggelek – az Ótemplomban.
01. Szarvas Város Önkormányzatát a Belügyminisztérium elismerésben részesítette a kiemelkedő 

tevékenységet végző közfoglalkoztatásért.
- Mikulásváró műsor az óvodásoknak a 2. osztályos benkások részvételével.
- Karácsonyi Jótékonysági Vásár az idősekért.
02. Kína - „Úton előadássorozat” előadója dr. Jeney Zsigmond a Városi Könyvtárban.
- Vöröskereszt Véradó Napi ünnepsége.
03. Szalagavató a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban.
- Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület Évzáró közgyűlése.
04. Adventi II. gyertyagyújtás a Katolikus Templom melletti betlehemi jászolnál.
- Szarvasi Kamarazenekar hangversenye a Cervinus Teátrumban.
05. A Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete közmeg-

hallgatást tartott.
05-09. Adventi Evangelizáció az Újtemplom gyülekezeti termében.
07. Képviselő-testületi ülés. Főbb témái: Szarvas Város Településszerkezeti tervének és 

építési szabályzatának módosítása.
A GFF Pedagógiai Kar hallgatóinak Adventi hangversenye.

- „Jótékonysági est” a Szlovák Iskola szervezésében – Szklenár Péter gyógykezeléséért.
09. XII. alkalommal rendezik meg a Szarvasi 24 órás úszást a Szent Klára Gyógyfürdőben.
10. 820 750 méter lett a 24 órás úszás eredménye a Szent Klára Gyógyfürdőben.
- Szalagavató a Székely Mihály Szakképző Iskolában.
11. Adventi III. gyertyagyújtás, és Betlehemi Láng érkezése a Szent Klára Katolikus  

Templom melletti betlehemi jászolnál.
- A Blue Gym Aerobik Egyesület látványos évadzárója a Cervinus Teátrumban.
12. A GFF Pedagógiai Karának Könyvtárát Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi Egyház

megye püspöke avatta fel és áldotta meg.
14. Rendkívüli testületi ülés. Főbb témái: 2017. évi közfoglalkozási pályázat benyújtá-

sa; a Körös-völgye Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás  
2017. évi működési hozzájárulás mértékének meghatározása.

-15. A székelyesek kollégiumi karácsonya – megújult társalgóval gazdagodott az iskola.
- Az Internet klub évbúcsúztatója a Városi Könyvtárban.
16. A Női Kézilabda Klub szervezésében Zsiga Gyula mesteredző bemutató edzést tartott.
17. Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre Közgyűlése a Gimnáziumban.
- Ganyecz Zalán több bronzérmet szerzett a Hód Kupa nemzetközi úszóversenyen.
- Debreceni sakkversenyen Pósa Réka, Plentri Panna, Mravik Gabriella és Medvegy 

Dalma első lett a korcsoportjában.
18. Adventi IV. gyertyagyújtás a Katolikus Templom melletti betlehemi jászolnál.
- A Kossuth téren a szarvasi lakosokat vadpörkölttel várták és kínálták a város vezetői.
24-31. Karácsonyi és újévi istentiszteletek a város templomaiban.
27. Tessedik  Sámuel  születésének 275.  és  Szarvasra  érkezésének  250.  évfordulóról  

megemlékezést tartottak az Ótemplomban.
29. A fúvószenekarok „Vidám, zenés évbúcsúztató koncertje” a Cervinus Teátrumban.
- Öregfiúk terem-labdarúgó-tornára került sor az Alkotmány utcai Sportcsarnokban.
31. Hagyományos szilveszteri futás a Fő térről.

Szerkesztette dr. Kutasné Szarka Judit



A Cervinus Teátrum (Művelődési 
Központ) 2016-os programja

Január

12. Manó Muzsika
19. Manó Muzsika
22. Együtt szaval a nemzet
26. Manó Muzsika
26-27. És közben szól a dal; 

gyermekszínház
28. Saul fia; iskolai filmvetítés
31. Prah; felolvasó színház
31. Családi Matiné

Február

4-6. Kultúrházak éjjel nappal
05. Hogyan forog a film?
06, Családi nap: A jégszívű herceg; 

kézműves foglalkozás, családi mozi
07, Családi Matiné
07. Szlovák sanzonest; Niečo krásne 

treba; Valami szép kell
09. Szép álom szállj szívemre /Lehár-est/ 
12. Családi Táncház
14. Valentin Day; Filmnap a moziban
20. Székely Mihály Szk. bálja;

Nádházy Péter műsora
21. Családi Matiné
24. Padlás ; Sziget Színház 
25-28. Oscar Filmnapok
28. Családi Matiné
24-25. True stur /szlovák filmvetítés
28. Johanna második halála; 

felolvasószínház
27. Szarvas város Baráti Körének bálja,

Szemerédi Bernadett műsora
28, Johanna második halála, romkocsma,

felolvasószínház
19. Aerobic gála
20. Sakkverseny

Március

01. A várkastély titka - gyerekszínház
01. Manó muzsika
02. A várkastély titka - gyerekszínház
03-09. Animációs filmhét
05. Esküvő Kiállítás az árpád Szállóban.
05. Okteto pána Gejzu – Pozsonyi Színház
08. Manó muzsika
08. Ifjú zenészek avatója
09-11. Rendőrségi gyermekrajz-kiállítás

12. 100 év 100 %-on – Egészségnap
15. Manó muzsika
15. Ünnepi megemlékezés
17. Mozgáskorlátozottak húsvétolója
22. Manó muzsika
24. AMADEUS bérletes előadás
25. Családi rendezvény
29. Manó muzsika
31. Fehérlaposok, Magyarock Dalszínház

Április

01. Ismeretterjesztő előadás
01. Perinbaba
02. Nyugdíjas búcsúztató
03. A nagy (Cseh)Szlovákiai magyar 

csönd; felolvasőszínház
05. Manó muzsika
07-13. Moziünnep
08. Vajda Gála
11. Versmaraton 2016, Könyvtár
11. Römiverseny
12. Manó muzsika
13. Termékbemutató
14. Lengőteke-verseny
19. Mozivászon átadásának megnyitója
19. Manó muzsika
20. Filharmónia, bérletes hangverseny
21. Duna Táncműhely. Ami a szívedet 

nyomja
22-24. Föld. Film Napok
26. Manó muzsika
29. Táncvilágnapi Gála
30. Majális a Ligetben

Május

01. Majális
01. Mothers'Day Filmnap
03. Manó muzsika
03. Közalapítvány Kuratóriumi ülés
10. Asztrológiai előadás
10. Manó muzsika
11. Szolnoki Szinfonikus Zenekar 

koncertje
11. Gál Ferenc Gyakorlós, mozi
12. Mezőtúri iskola, filmvetítés
17. Manó muzsika
17. Mezőtúri ovis mozi
17. Reflexológiai előadás
17. Devizahitel tanácskozás
19. Ékszer- és borostyánfelvásárlás
20. Művészetek délutánja
21. Országos Szlovák Színjátszó Találk.



21-22. Valahol Európában; gyerek-
meghallgatás

24. Manó muzsika
25. Kunszentmárton; iskola mozi
25. Ovimozi
26. A Szolnoki Szimfónikus Zenekar 

koncertje
28. Gyereknap
28-29. Gyermeknapi Mozi-Maraton
30. Kakaó Koncert
31. Manó muzsika

Június

03. "Felszállott a páva" területi válogató
04. Összetartozás Napja
07. Manó Muzsika
10. Termékbemutató
11. Chován Kálmán AMI tanszaki 

bemutató
12. Valahol Európában meghallgatás
14. Manó Muzsika
15. Iskolai mozi
19. Matiné
19. Babilon-évzáró
22. Szlovák Iskolai Mozi
06. 27–07. 03. „Szöszmötölő” Kézműves 

Alkotótábor
06. 27–08.03. Vakációs Mozi Napok
29. Matiné

Július

04-08. Fittnes Tábor I. Kamaraterem
04-08. Fafaragó tábor, Arborétum
04. Vakációs mozi napok
06. Matiné
09. Aratónap, Ezüstszőlő
11-15. Nyári művészeti tábor, Arborétum
13. Gimi mozi
17. Magyar Táncok és Bolero, Színház
18. Jancsi és Juliska, Vízíszínház
19. Szigorúan tilos, Vízíszínház
220. Matiné
20. Terasz Party Duó, ZP.
21. Kalandozás a fúvószene 

világában,Vízíszínház
22. Lili bárónő, Vízíszínház
23. Úgy élni mint a fák, Vízíszínház
224. Gombóc Artúr a nagy utazó, 

Vízíszínház
25-29. Dél-alföldi Bábos Tábor 
26. Ismeretterjesztő előadás, Pinceklub
27. Matiné

Augusztus

05. Fittnes Tábor II.
03. Vakációs Mozinapok
03. Matiné
06. XIX. Kenumaraton
08. Matiné
17. Szolnoki Szimfonikus Zenekar 

Koncertje
18-31. Mesés nyárzáró filmnapok
20. Szent István nap
23. Sajtótájékoztató Valahol Európában

Szeptember

02. Benka Isk. (Barátságos óriás), Színház
01-07. Rosszfiúk, Filmhét
08-14. Horror filmek hete
09-11. XIX. Szilvanapok
09. 10. Sakkverseny
16-18. "Mamit a Moziba!" családi hétvége
09. 21. "Jóéjszakát" Mama előadás, Kamara
09. 22. "Jóéjszakát" Mama előadás, Kamara
09. 23 "Jóéjszakát" Mama előadás, Kamara
24-25. Nótadélután
09. 25. Mozgáskorlátozottak, Nótadélután
09. 28. Rendhagyó irodalomóra, Szlovák Isk.
09. 29. Nyugdíjas Nap

Október

10. Sakkverseny
03. Versmondás
03. Mozgáskorlátozottak, Römiverseny
04. Állatok Világnapja rendezvény
04. Állatok Világnapja rendezvény
05. Manó Muzsika
06. Mozgáskorlátozottak, Biliárdverseny
06. Aradi Vértanúk Napja
07. Táncház
11. Életmód egyesület előadása
12. Manó Muzsika
14. Szlovák színjátszó találkozó
15. Matiné
10-15 (3 időpont) Szlovák Színjátszó 

Találkozó
10-16 (2 időpont) Szlovák Színjátszó 

Találkozó
19. Rehabilitációs Nap
19. Manó Muzsika
19. „Jóéjszakát” Mama ,előadás, 

Kamaraterem

20. „Jóéjszakát” Mama, előadás, 
Kamaraterem



22. Október 23. ünnepi műsor
22. Szülinapi Party
23. Ünnepi megemlékezés;'56- os 

forradalom
25. Életmód egyesület előadása
25. Bambi. Gyerekszínház 
26. Bambi. Gyerekszínház 
29. Rajzfilmünnep rendezvény

November

02-04. "Zsibongó". Szünidős játéknapok
11. 04. Könyvbemutató: Forradalom és 

megtorlás Szarvason, 1956-1964
11. 05. „Jóéjszakát” mama, előadás, 

Kamaraterem
11. 08. Zenés műsor
11. 05. Bibliaóra
11. 09. Manó Muzsika
11. 09. Showder Klub
11. 11. Ifjúsági Hangverseny
11. 12. Bibliaóra
11. 16. Manó Muzsika
11. 17. ÖKO Karácsony Városvédő Egyesület
11. 17. Valahol Európában nyilvános főpróba
11. 18. Valahol Európában bemutató
11. 19. Valahol Európában díszbemutató
11. 20. Bibliaóra
11. 22. Gyerekszínház (Micsoda Társaság)
11. 22. Szalagavatós táncpróba
11. 22. Parapszichológia, kronobiológia, 

előadás
11. 23. Gyerekszínház  (Micsoda Társaság)
11. 23. Manó Muzsika
11. 26. Zenés műsor
11. 26. Jeles napok, ünnepi szokások
11. 26. Suttyomba Zenekar koncertje és a

Tessedik Táncegyüttes minősítője
11. 27. I. Advent
11. 27. Kamarazenekari próba
11. 29. Je Uzasna! .  Szlovák nyelvű előadás
11. 29. Karácsonyi készülődás, szalmafonás 

Verával!
11. 30. Szlovák foglalkozás
11. 30. Manó Muzsika

December

01. Ismeretterjesztő előadás
03-04. Kamara Zenekari próba
04. II. Advent
04. Kamarazenekari koncert
04. Apró ajándékok vására
05. Mozi Mikulás

06. Városi Mikulás
06. A karácsony jelentősége, főzőcske
07. Manó Muzsika
07. Szlovák Isk. jótékonysági műsor
08. Mozgáskorlátozottak Mézeskalács-

sütés
09. Luca napi táncház
10. Ünnepi műsor Ezüstszőlőben
10. NACSE Karácsonyi Játszóház
10. Mozgáskorlátozottak Szülinapi parti
11. III. Advent
11. Blue Gym Aerobic Egyesület Évzáró
11. Apró ajándékok vására
13. Örökség képviselőválasztás
13. Egészséges karácsonyi sütik! Élő 

étkek és szh. mentes sütik készítése.
14. Manó Muzsika
14. Reg. Enor Klub
14. Zsivány Egyes. .Star Wars.
15, 27. 30, 31. Zsivány Egyes. Star Wars 
17. Star Wars Rohamosztag Szarvason!
17. Karácsonyi Jótékonysági Vásár
17. Karácsonyi kézműves foglalkozás
17. Mozgáskorlátozottak Karácsonyi 

műsora
18. IV. Advent
18. Karácsonyi Jótékonysági Vásár
21. Fő Téri Iskola Karácsonyi műsora
21. Manó Muzsika
21-23. Téli mesék, Filmnapok
28. Valahol Európában
28. Manó Muzsika



A Zenepavilon műsora
Június

20. Iváncsó Viola és tanítványai 
zongorajátéka

21. Terasz Party Band
22. Csabacsűdi Hagyományőrző 

Népdalkör
23. Gyomaendrődi Zenebarátok 

Kamarakórusa
24. Szilágyi Attila énekes-gitáros
25 Férfikórus
26. Szarvasi Rezesbanda
27. Balczó Balázs harmonikázik
28. Tessedik Táncegyüttes kamara-

csoportja
29. Terasz Party Band
30. Harmonika Együttes

Július

01. Zima János tárogatózik
02. Babilon Tse, Zenepavilon 
03. Apropó zenekar
04. Mótyan Tibor és zenekara
05. Terasz Party Duó
06. Tessedik Táncegyüttes kamara-

csoportja 
06. Matiné
07. Iváncsó Viola és tanítványainak 

zongorajátéka
08. Szilágyi Attila énekes-gitáros
09. Férfikórus
10. Blue Gym Aerobic Egyesület 
111. Szederina Énekegyüttes
12. Dalvarázs, Mezőtúr
13. Terasz Party Duó
14. Blue Gym Aerobic Egyesület 
15. Balczó Balázs harmonikázik 
16. Apropó zenekar
17. ADDició zenekar 
18. Babilon TSE
19. Tessedik Táncegyüttes kamara-

csoportja
20. Terasz Party Duó 
21. Szilágyi Attila énekes, gitáros
22. Zima János tárogatózik
23. ADDició zenekar
24. Blue Gym Aerobic Egyesület 
25. Csabacsűdi Hagyományőrző Népdalkör 
26. Terasz Party Duó,

27. Tessedik Táncegyüttes kamara-
csoportja

28. Balczó Balázs harmonikázik
29. Babilon TSE
30. Harmonika Együttes
31. Szarvasi Rezes Banda

Augusztus

01. Mótyan Tibor és zenekara 
02. Blue Gym 
03. Balczó Balázs harmonikázik
04. Flamingó zenekar 
05. Körös Party Band 
06. XIX. Kenumaraton
06. Szilágyi Attila éneke 
07. ADDició zenekar 
08. Matiné
08. Apropó zenekar 
09. Babilon TSE 
10. Harmonika Együttes 
11. Iváncsó Viola és tanítványainak

zongorajátéka
12. Terasz Party Duó 
13. Gyomaendrődi zenebarátok 

kamarakórusa 
14. Szarvasi Rezesbanda 
15. Férfikórus 
16. Terasz Party Duó 
17. Szolnoki Szimfonikus Zenekar 

koncertje
17. Tessedik Táncegyüttes 

kamaracsoportja 
18-31. Mesés nyárzáró filmnapok
18. Gitármuzsika, Szilágy Attila éneke 
19. Városi Kamarazenekar ünnepi 

koncertje 



A Szarvasi Vízi Színház 
nagyelőadásainak programja

2016

Június
 
17. Évadnyitó est. Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor – Miklós Tibor: Légy 

jó mindhalálig – a Békéscsabai Jókai Színház előadása
18. Shakespeare műve alapján: RÓMEÓ ÉS JÚLIA – táncjáték a 

Dunaújvárosi Bartók Táncszínház előadásában
21. Vers a víz fölött. Siketek és nagyothallók versei, novellái
22. EGEREK – Urbán Gyula: Minden egér szereti a sajtot című műve 

alapján a Békéscsabai Jókai Színház előadásában
23. William Shakespeare: RÓMEÓ ÉS JÚLIA - hallássérült színjátszó kör 

előadása és a Csongrád megyei Sinosz tagok „Állomások” című 
műsora 

25. Brandon Thomas – Aldobolyi Nagy György – Szenes Iván: CHARLEY 
NÉNJE, zenés vígjáték – egri Gárdonyi Géza Színház 

29. Mikó Csaba: KÖVÉRKIRÁLY című mesejáték a Békéscsabai Jókai 
Színház előadásában

Július

01. Bakonyi – Gábor – Szirmai: MÁGNÁS MISKA operett 3 felvonásban a 
Magyar Zenés Színház előadásában

02. Zilahy Lajos: HALÁLOS TAVASZ – A Szabad Tér Színház produkciója
04. Omega-musical: GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA – ExperiDance 

produkció
06. ROKODÁL Zenekar – a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadásában
07. Vers a víz fölött: EZÜSTBOJTÁR - 30 éves a pg-csoport
09. Marc Camoletti: BOEING, BOEING a kecskeméti Katona József 

Színház előadásában
27. CIRKUSZ AZ ÉJSZAKÁBAN – a Recirquel Újcirkusz Társulat 

előadásában
29. SOMNAKAJ – gipsy musical a Müpa és az Örömzene Örömtánc Kft. 

előadása
30. Ray Cooney: CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG – a Veszprémi 

Petőfi Színház előadásában



Augusztus

01. CIRKUSZMISSZIÓ FESZTIVÁL a Fővárosi Nagycirkusz előadása
05. Wilder – Stewart – Herman: HELLO, DOLLY! – Turay Ida Színház 
11-12. Darvas – Varró – Rejtő Jenő:VESZTEGZÁR A GRAND 

HOTELBEN – a Békéscsabai Jókai Színház előadásában
13. BETYÁRJÁTÉK – Ferenczi György és a Rackajam, valamint

a Nemzeti Színház előadásában
19. Vaszary János: A VÖRÖS BESTIA – bohózat két részben –

az Újszínház előadásában
20. Tompos Kátya és a Fugato Orchestra: HA EZT BACH HALLANÁ 

(Koncert)
21. Szarka – Szálinger – Demcsák: ÁLMOS LEGENDÁJA - táncmű a 

Soproni Petőfi Színház előadásában
25–26. Dumas – Szomor – Pozsgai: MONTE CRISTO GRÓFJA, a 

Békéscsabai Jókai Színház előadásában



A 31. szám munkatársai

†Bilibok Péterné dr. ny. intézeti tanár
Dr. Búzás László ny. főiskolai igazgatóhelyettes
Csapó Imréné ny. tanítónő
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Dr. Kutas Ferenc ny. középiskolai tanár, szerkesztő
Dr. Kutasné Szarka Judit ny. középiskolai tanár
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Dr. Lipcsei Imre PhD főiskolai dékán
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Montvajszki László alezredes, ny. tűzoltóparancsnok
Dr. Müller Tibor gazdasági igazgató

†Dr. Nádor Jenő történész, gimnáziumi tanár; igazgató
Dr. Pataki István jogász, ny. államtitkár
Dr. Reszkető Péter  ny. főiskolai docens
Dr. Szitó János ny. vízépítő kutatómérnök
Tatai László a SZVID felelős szerkesztője

†Tóth Imre ny. ügyvezető
Dr. Verő Tamás rabbi
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Dr. Lesfalvi Tibor Budapest; Dr. Melis János, Montvajszki László, Dr. Müller Tibor, 
Paraszt Attiláné, Dr. Pataki István, Dr. Szitó János, Sztrehovszki Zsuzsa, 

Dr. Verő Tamás Budapest; Visy Beatrix Budapest; Dr. Vitális György Budapest.

Munkánkat hírközléssel segítették

Általános Informatikai Kft., Körös TV, Newjsag.hu, Szarvas és Vidéke.


