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Ha végigtekintünk azon jelesek során, kiket 
evangélikus egyházunk adott a hazának, nagy szám-
mal találjuk közöttük az igének, a tollnak, a tudo-
mányoknak s a fegyvereknek hőseit. Találunk sok 
rendkívüli pályafutást, sikereset és tragikusat. De 
talán egv sincs, mely annyira szokatlan és szerle-
ágazó munkának köveiből épült volna fel, mint a 
Tessedik Sámuelé. S mely eredetibb lelt volna sike-
reiben és tragikumában. 

Ötvenhárom évig tartó szarvasi papi pályája 
alatt végig mintaszerű lelkipásztor. Falujának papja, 
tanítója, ügyvéde, orvosa, vigasztalója és tanács-
adója. A maga nemében példátlanul álló cura pastora-
list fejtve ki, megalapítója lelt annak a munkának, 
amit mainapság falukutatásnak és falufejlesztésnek 
nevezünk. A modern magyar falumunkának, száz-
ötven évvel ezelőtt! Megalapítója a tudományos gaz-
dálkodásnak; első, ki a földművelést egyszerű fog-
lalkozásból tudománnyá emelte. Megalapítója a világ 
első gazdasági iskolájának, a reális irányú oktatás-
nak. Eredeti, korát messzire meghaladó alkotásai 
még életében világhírnevet szereztek neki. És özön-
lött feléje a kitüntetés. Aztán fellázították ellene 
szarvasi híveit. Azokat, kiknek boldogulásáért verej-
tékezett. És elgáncsolták munkáját , és rombadöntöt-
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ték alkotásait. Megbukott, meghalt, hogy száz évvel 
utóbb feltámadjon. Ma ú j ra él és hat. Alakja történe-
tivé nagyobhodott. Gyönyörű fölemelkedéssel és 
megrázó alázuhanással változatos életpályája örök 
tanulság egyháza, nemzete, az egész emberiség szá-
mára. 



Ifjúkora. 

Az évek száma, de nem a gondtalanság, az élet 
tavaszának derűje jelöli ki Tessedik Sámuel hosszú 
életpályájának ezt az első szakaszát. I f júkora méltó 
bevezetése volt annak a szakadatlan küzdésnek, me-
lyet hetvennyolc éven át, születésétől haláláig foly-
tatott. És egyhen szerves kiegészítője egy rendkívüli 
munkásságnak. Eleven példája annak, mint lesz edzés 
által acéllá a vas. Annak, hogy akit az isteni Gondvi-
selés nagy feladatok megoldásának eszközéül kisze-
mel, annak előbb megpróbáltatások tüzében alakítja 
ki életformája körvonalait. Tessedik Sámuel harcolt 
i f júkorában, hogy harcos lehessen férfikorában. Ám 
harcának nem pusztulás, de alkotások gazdag sora 
letl eredménye. 

Régi magyar családból származott, ősei, a Tes-
sedekek, igen régi történeti múltra tekinthetnek visz-
sza. A Nagy Lajos királyunk korában Magyaror-
szágból Csehországba, s onnan a huszita időkben a 
hazába visszavándorolt Markó-családból szakadtak 
le. Dédapja Tessedek Márk volt. Ennek gyermekei 
közül kettő lett neves család megalapítója. Az egyik 
Erzsébet, ki férjével, Hajnóczi Tamással a népes és 
híres Hajnóczi-családot alapította. Ebből a családból 
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való Hajnóczi József, az egykori aszódi evangélikus 
lelkésznek szomorúan, de dicsőségesen híres fia. ki 
mint a Martinovics-féle összeesküvés egyik igazga-
tója, hóhérpallos alatt végezte nemes életét a vér-
mezőn. Tessedek Márk másik nagy családot alapító 
gyermeke Tessedik György volt. Ennek nejétől, 
Nedeczkv Esztertől származott fia, id. Tessedik 
Sámuel alberti, majd békéscsabai lelkész. Id. Tesse-
dik Sámuel s a pozsonyi származású Lang Erzsébet 
fia volt az 1742 ápr. 20-án Albertiben születeti Tesse-
dik Sámuel, az egész Tessedik-család legnagyobb 
fia, evangélikus egyházunk s magyar hazánk örök 
büszkesége. 

Megszokott dolog, kiváló emberek rendkívüli 
pályafutásának kulcsát az ősöktől öröklött adottsá-
gok és az élet során szerzett irányító benyomások 
kettős eredőjére vezetni vissza. Goethe szerint a szi-
billák és próféták az emberre már születése nap-
ján kimondják kérlelhetetlen végzetüket, s nincs 
idő, vagy hatalom, mely áttörhetné jelleme megrög-
zött kérgét. Trónuson született, avagy fényes és 
ismert nemzetségek leszármazottai esetében nem is 
nehéz ily megrögzítő mozzanatokat ismerni fel. Tes-
sedik Sámuel őseinek élettörténetében azonban ke-
vés oly pozitív adatnak vagyunk birtokában, melyek 
egy reá nézve szerencsés átöröklés esetének fennál-
lása mellett szólnának. Energia, szívósság, szorga-
lom, józanság, nagy erkölcsi szigor önmagával és 
másokkal szemben, puritán egyszerűség: íme. ilyen 
jellemvonásokra bukkanunk őseinél, ilyenekre őnála 
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magánál. Önéletrajzában említi, hogy Tessedik 
Márknak nagyapját, két testvérével együtt, szorgal-
mukért II. Mátyás király aranyéremmel tüntette ki. 
A királyi kitüntetéssel jutalmazott szorgalom tehát 
ott szerepelt a Tessedik-családban már kétszáz esz-
tendővel Tessedik Sámuel előtt is. Nagyapja, Tesse-
dik György hentesmester pedig protestáns hite miatt 
üldöztetve, menekülni volt kénytelen, s kemény 
megpróbáltatások között kemény emberré edződött. 
Édesapjáról, id. Tessedik Sámuelről, ki 1749-ben 
mint békéscsabai lelkész halt meg, határozott bizo-
nyossággal megállapíthatjuk, hogy az átlagemberek 
szintjéből magasan kiemelkedő, nagy képzettségű 
férfiú volt, ki mint író is dolgozott, s néhány teoló-
giai tárgyú munkát írt. De ami különösen meg fogja 
ragadni figyelmünket, az az erélynek és a kérlelhetetlen 
szigornak szinte túltengő, egész jellemét meghatározó 
megjelenése. A vallástalanoktól megtagadta a tisztes-
séges temetést, s az útszélen kapartatta el őket. A 
paráznákat elzáratta, majd a nép előtt nyilvános 
vezeklésre kényszerítette. Akik az ő megítélése sze-
rint nem éltek feddhetetlen életet, azok nem lehet-
tek keresztszülők. 

Ilyen és ezekhez hasonló néhány adat birtoká-
ban csak határozatlan sejtetésekkel tudunk rámu-
tatni arra, hogy milyen vér folydogált Tessedik 
Sámuel ereiben. Hősünk memoár-írói hajlandósága 
jóvoltából azonban annál több, az élet során szerzett 
iránytszábó mozzanatnak vagyunk birtokában. Tes-
sedik Sámuel gyermekkori családi körülményei 
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olyanok voltak, hogy a szorgalom, a tevékenység, az 
erély és az erkölcsi szigor iránt esetleg veleszületett 
hajlandóságokat csak a legnagyobb mértékben fel-
fokozhatták. Korán átesett a nehéz lelki küzdelmek 
tisztító tiizén. Ifjúságát nagy szerencsétlenség kese-
rítette meg. Hétéves korában elveszítette édesapját. 
Árvaságában azután megtanulta alázatos lemondás-
sal viselni el a sors tövisszúrásait. Olyan nevelke-
dési körülmény, mely egy életre szóló! özvegyen 
maradt édesanyja három gyermekével most Békés-
csabáról Pozsonyba költözött, a tót faluból a német 
kultúra körébe tartozó városba. Itt azután kezde-
tét vette az árván maradt protestáns papi csa-
lád kenyérküzdelme. Milyen emlékei lehettek Tesse-
dik Sámuelnek élete ezen első éveiről! Anyja, hogy 
családját fenntarthassa, 8—10 idegen gyermeket 
kosztba és nevelésre fogadott fel. Úgy lehet, hogy a 
mindennapi kenyér megszerzésének ez a módja, a 
gyermekek nevelése, volt döntő hatással egész éle-
tére, hogy talán az szabta meg annak irányát egy-
szersmindenkorra. Ettőlfogva valahogv elválasztha-
tatlanul odakapcsolódott egyéniségéhez a gyerme-
kek, majd a felnőttek nevelésének problémája. 
Mindjárt ahogy gimnáziumi tanulmányait elvégezte, 
nevelőnek állt be, s hét éven át pozsonyi nemesif jak 
oktatása közben először tanulmányozhatta önállóan 
a nevelés nagy kérdéseit, figyelhette meg a tanuló-
ifjak képességeit, hibáit, azon forrásokat, mikből az 
utóbbiak eredtek, s elmélkedhetett helyes megoldá-
sokon. 
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A kicsi Tessedik Sámuelről ezeken kívül még 
azt jegyezzük meg, hogy édesanyja már zsenge gyer-
mekkorában kerti munkához szoktatta, s nagy ked-
vet ébresztett lelkében a kertészet és gazdászat 
iránt. Természetbaráttá, kertésszé, gazdává és neve-
lővé lett így már gyermekkorában. Árvasága, sze-
génysége következtében pedig jó korán belekóstolt 
az önfenntartás nehéz küzdelmeibe, s hozzászokott 
ahhoz, hogy megbecsülje mindennek az értékét, és 
igyekezzen minden kicsiből lehető legnagyobb hasz-
not húzni, hogy fenntarthassa magát. Ez a gyermek-
kori lelki berendezkedés is egész életére szólt! 

Ilyen előzmények után következett el if jú életé-
nek az a szakasza, amikor m á r meg kellett válnia a 
szülői háztól. A papi pályát nemcsak apai örökség-
képen, de mint látni fogjuk, komoly elgondolások, 
lelki szükségleteinek alapos megelemzése folyomá-
nyaként választotta. Komoly tanulmányok folyta-
tása végett már előbb is hatalmas gyalogutazásokat 
tett a Felvidéken. Most megérett arra, hogy hazája 
határait átlépve, a magyar hazában tapasztaltakat 
összemérje egy nagykultúrájú nyugati országéival. 
Jéna, Lipcse, Halle, Dessau, Potsdam, Spandau, Char-
lottenburg, Berlin nyújtottak számára ú j tapasztalato-
kat. Egész életére hatással voltak a Németországban 
látottak. Erősen német hatás alatt állott élete végéig, 
és Széchenyiként fájó szívvel állapíthatta meg hazája 
elmaradottságát, miután meglátta a Nyugatot! Hozzá 
még olyan ország anyagi és szellemi életműködését 
figyelhette meg, melyben akkoriban a legfelvilágosul-
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hibban, legészszerübben kormányzó fejedelmek egyike 
uralkodott. Józanul gondolkodó, gyakorlatias embere-
ket ismert ott meg, kik a tiszta ész szavára indulva 
igyekeztek a természetet Isten tetszésére az emberek 
szolgálatába állítani. Ami figyelmét megragadta, az 
csupa ilyen irányú tapasztalat volt. így Halléban a szép 
vízszabályozás, mi arról győzte meg, mennyi mindent 
képes felmutatni az emberi ész és kéz vízjárta vidéken, 
mily nagy darab földet lehet vízmentesíteni és másrészt 
mesterséges öntözés által termővé tenni. Berlinben is a 
csinos és hasznos kanálisok kötötték le figyelmét, meg 
a ,,hűs árnyékkal kínálkozó kellemes erdők az egykori 
homokpusztaságokon" — és elgondolkozott akkor a 
tiszavidéki puszták fölött, hol egész napon át hiába 
keres az utazó egy-egy fát. Potsdamban megbámulta a 
sanssoucii kertet és a Pregel folyócska iigyes felhasz-
nálását, s mint írja, ott fogamzott meg benne a „kaná-
lisépílés, a folyók, mocsarak szabályozásának gondo-
lata". 17ß3-ban került az erlangeni egyetemre, ahol ak-
kor „minden tanszakokban kitűnő tanárok működtek, 
a város egyike volt a legszebbeknek, s a gyáripar is 
virágzó állapotban volt. Mindég szívesen emlékezett 
itteni jeles tanáraira, kiktől a teológián kívül a termé-
szettudományokat és az orvosi tudományokat is ta-
nulta, s kik általában ,,a reális tudományoknak leg-
józanabb elveit" csepegtették akkor szívébe. 

Abban a korban végezte németországi tanulmá-
nyait, amely kor Európaszerte mint az ész kultuszának 
kora ismeretes. A felvilágosullság korában, amikor 
megnyílt a lehetőség az egyszerű emberek életszínvona-
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Iának emelésére, amikor mindenfelé iskolák nyíltak, az 
addiginál nagyobb vallási türelmesség vette kezdetét, s 
a paraszt helyzete javult. S az addigi iparfejlesztő gaz-
dasági politika helyébe az az irányzat lépett, mely a 
föld terményeinek jobb kihasználását tűzte ki célul. Az 
addig csak legelőkül használt földekből akkoriban igye-
keztek mennél többet szántóföldekül használni föl, a 
folyóka! kezdték megzabolázni, s a célszerű mezőgaz-
dálkodás és állattenyésztés elveit megállapítani. Az em-
berek gondolkodása gyakorlatiassá lett; de ez a gyakor-
latiasság nem jelentette okvetlenül minden réginek, 
minden elméletinek a lerombolását. Ha akadtak is túl-
zók, kiknek gyakorlatias gondolkodása már az istenhit 
várát ostromolta, viszont éppen Németországban olyan 
tan keletkezett, mely az észszerű elveket a legszebb 
összhangba tudta állítani a vallással. A német egyete-
meken azt tanították, hogy a világ nagy gépezete az 
Isten céljait szolgálja, tehát a természet adományait 
mennél tudatosabban felhasználó ember végeredmény-
ben az Isten tetszésére munkálódik. így kerültek tudó-
sok, egyetemi tanárok tanításai következtében is az 
emberi törekvések homlokterébe a természet jó kihasz-
nálása, az élet realitásai, s az embernek hasznothajtó, 
őt boldoggátevő munkálkodás. Ilyesmiket tanult a 
német egyetemeken az a sok, akkoriban ott járt evangé-
likus magyar papjelölt. 

Ilyen tapasztalatok és tanulmányok hatása alatt 
alakult ki Tessedik Sámuel lelkivilága, mire elvégezve 
a teológiai stúdiumokat, hazájába visszatért, hogy papi 
állást foglaljon. De mielőtt bevezetnénk őt végső áll«-



12 

mására, hol a Gondviselés rendeléséből 53 éven át szol-
gált. meg kell ismerkednünk ennek a rendkívüli fér-
fiúnak rendkívüli gazdag lélek- és érzelemvilágával. 
Mert ennek ismerete nélkül működését csak bámulni 
tudjuk, egészen megérteni sohasem. 

Lelkialkata elsősorban és mindvégig a pap lelki 
alkata volt. Papos gondolkodású ember, erről írásaiból 
meggyőződhetünk. Még a legzordonabb gazdasági tár-
gyak fejtegetése közben is állandóan Isten segítségét, 
a Gondviselést, az Isten akaratában való megnyugvást 
emlegeti, s minden bajának gyógyító orvossága az a 
tudata, hogy ez az Isten akarata. Mélységes volt isten-
hite, s mennél több és súlyosabb megpróbáltatást ho-
zott számára az élet, igazi papi-ember létére, annál szi-
lárdabban megállott kötelessége mellett. Vallási felfo-
gásának szilárd törvénykönyve a Szentírás, az evangé-
likus dogmatika alapvetője. Ennek alaptételei közül is 
az, mely szerint Isten a világban a maga képmását 
akarja. Ez cselekvő vallásosságot kíván az embertől. 
Azt, hogy az Isten tetszésére formálandó világ kialakí-
tásában tevékeni] részt vegyen. Ne érje be a pusztán 
ájtatoskodás gyakorlásában nyilvánuló vallásossággal, 
mert az megcsúfolása az igazi vallásosságnak. Megcsú-
l'olója a vallásosságnak az, ki ugyan legszorgalmasabb 
látogatója a templomnak és egyházi gyűléseknek, ki 
hangos szóval hirdetője a maga Isten-szeretetének, de 
érzelmei és tettei nem egyeznek a külső látszattal. De 
megcsúfolója az is, ki az Isten segedelmében való biza-
kodásban kimerítve hivén mindazt, mit Isten az em-
bertől vár, tunya fatalizmussal szemléli a világ folyá-



13 

sát. Ez az esete a parasztnak, ki „lusta az ö földjét he-
lyesen művelni, mert elhiszi, hogy az Isten anélkül is 
eltartja őtet kenyérrel". Ez a betegé, ki a neki rendelt 
orvosi kezelésnek ellene szegül, hirdetve, hogy Isten 
megsegíti őt orvosi kezelés nélkül is, mert bízik Isten-
ben. Az ő felfogása szerint is szorgalmasan kell eljárni 
a templomba, természetesen; hogy azonban „senki 
magával el ne hitesse, hogy az ájtatosságok gyakorlá-
sában álljon az igazi istentisztelet, . . . tehát véle világo-
san meg kell ismertetni, hogy tsak az Istennek aka-
rat ja s parantsolatja szerént, az életnek haszonra való 
fordításában álljon a valóságos istentisztelet". 

Azt tanulta továbbá Németországban, hogy „a pa-
raszt a természetbeli dolgoknak nagyobb esméretsége 
nélkül még jó keresztyén sem lehet, mert gyakorta 
munkája, szorgalmatossága, sőt még hite Istenben, s a 
Gondviselésben való bizodalma ezen esméretség nélkül 
nem egyéb, hanem tsupa babonaság". Tehát a termé-
szetre, azaz természetesre, észszerüségre kell szoktatni, 
nehogy vallása egy legyen a babonával, mert felfogása 
szerint „az igazi istentisztelet Isten adományainak 
okos, tevékeny, jókedvű felhasználásában áll". így te-
hát az egyszerű emberek felvilágosítása, nevelése, t<iní~ 
tása szerinte vallásos kötelesség, elsőrenden: a papnak 
kötelessége. A papnak kötelessége küzdeni tehát a ba-
bonaság. a tunyaság, a munkátlanság, az elmaradott-
ság, a megrögzöttség ellen. 



Tessedik Sámuel munkája. 

Ilyen lelki berendezettséggel került Szarvasra, 
hol mint lelkész ötvenhárom éven át hirdette Isten 
igéjét, és az életnek minden vonatkozásában nevelte, 
oktat ta a reábízott nyájat. 

Megelőzően a nógrádvármegyei Surányban, Sré-
ter György kastélyában töltött rövid időt. Mint házi-
káplán, félévig tanulmányozhatta ott a magyar föl-
desúr életét és elveit, s megismerhette a földesúri 
gazdálkodás hibáit, a magyar jobbágyélet betegsé-
geit. Ebben az időben már baráti viszonyban állott 
Markovitz Jánossal, egykori erlangeni egyetemi ta-
nulótársával. Ez 1762 óta édesatyja, a híres és kiváló 
Markovitz Mátyás utódaként, mint szarvasi lelkész 
működött . Markovitz János gyenge egészségű ember 
lévén, 1767-ben segítőtársul maga mellé hívta Tes-
sediket. A következő évben Tessedik feleségül vette 
Markovitz Terézt, s így sógora lett lelkésztársának. 
Szarvason először mint másodlelkész (minister se-
cundarius), ma jd hamarosan mint első — (minister 
Primarius), azaz igazgató-lelkész kezdte meg műkö-
dését. 

Vájjon el tudjuk-e képzelni ennek a Német-
országot járt, kultúrát látott, tanult, eszmékért lelke-
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sedő, észszerű, felvilágosult gondolkozású, jellegzete-
sen XVIII. századi férfiúnak érzéseit, amint élete ú j 
és végső állomáshelyére megérkezett? Ügy érezzük, 
hogy amint kocsija közeledett azon az egyetlen út-
nak csúfolt útirányon, mely akkor Szarvas felé veze-
tett, s teljes regényességében bontakozott ki előtte a 
pompás körösvidéki tá j a maga ősi vadságában: ta-
lán még utoljára élt benne az az illúzió, hogy ott meg 
fogja találni, csak azt a keveset, mit egy falutól várt, 
a „költők által oly elragadó színekkel festett falusi 
élet egyszerűségét". Ε helyett olyasvalamit talált, ami 
pusztán csak elcsüggeszthette volna a tunya fataliz-
mus álláspontjára helyezkedőt. Tessedik Sámuelt 
mélyen lehangolta, de csak az első percekben, hogy 
azután annál jobban fölemelje, tettekre serkentse. 
Egészen bizonyos, hogy szédületes életmunkájához a 
Szarvason látottak és tapasztaltak adták a közvetlen 
ösztönző erőt. 

Aki a mai Szarvast ismeri, el nem képzelheti a 
XVIII. századit. Szükséges röpke pillantást vetni 
arra, hogy megismerjük azt az utolsó okot, mely en-
nek a nyugati kultúrát megízlelt, eszményi lelkű. 
XVIII. századi gondolkozású férfiúnak életmunkáját 
meghatározta. 

Északdéli irányban a Körös balpartján, közvet-
lenül a folyó mellett sűrűn egymás mellé épült kuny-
hók és sikátorok zűrzavaros egyvelege éktelenkedett 
a mai Szarvas nyugati része helyén. Mintha a há-
zak elhelyezésében semmiféle rendszeres elgondolás 
nem lett volna, mintha az építő háztulajdonosok mÁ-
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moros szeszélye lett volna az egyetlen elrendező té-
nyező. Az utcák „keskenyek, egyenetlenek, szeméttel 
és piszokkal teljesek" voltak, s itt-ott döglött kutyák 
vagy macskák tetemei rontották a levegőt. A házak 
sárból, nádból, szalmából épültek, oly sűrűn egymás 
mellé, hogv tűzvész esetén a fél falu áldozatul eshe-
tett. A falu, a település határait a Körös szabta meg. 
Ha tavaszonként kiöntött, majdnem sziget módjára 
emelkedett ki az ártengerből e ház- és sikátor-töm -
keleg. A lakosság szaporodását alig követhette a falu 
nagyobbodása, a Körös nem engedte azt. Egy-egy 
házban tehát összezsúfolva 3—4—5—6 család is la 
kott. De az emberkéz és koponya által nem irányí-
tott, szabadjára hagyott természet szabta meg a falu-
ban és a körül folyó élet korlátait is. A Körös áradá-
sai szűkre szabták a földművelésre való területet, 
tágas teret engedve az állattenyésztésnek. Nem sza-
bad azonban a földművelés és állattenyésztés kifeje-
zések alatt mai értelemben vett eljárásokat érteni. 
A föld megművelése vetésforgó és trágyázás nélkül 
történt, teljesen a természetre bízva azt, mit ember-
kéznek emberi észnek kell elvégezni. Az elemi csa-
pások következményei súlyosak voltak, hisz például 
a sáskajárás ellen puskaporral védekeztek, temérdek 
drága anyagot hiába"puffogtatva el a levegőben. Az 
állattenyésztést nagyban folytatták, hiszen a föld 
jórésze csak legelőnek volt alkalmas; tenyésztési, 
állatgondozási eljárásuk azonban egészen kezdetle-
ges volt. Helyes istállőzásról fogalmuk sem volt. így 
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történhetett, hogy 1740-ben az egykorú feljegyzés 
szerint sokezer állat megfagyott. 

Maga a falu lakossága Boczkó lelkész szerint 
bárgyú és műveletlen volt. Az iskolák egész-
ségügyi és pedagógiai szempontból egyaránt ázsiai 
színvonalon állottak. Alacsony, sötét, bűzös levegőjű 
tantermekben néha 300 gyermek volt összezsúfolva. 
A népegészségügyi viszonyok ijesztőek voltak. Babo-
naság és kuruzslás lévén minden gyógyítási eljárá-
suk, egyes években a születések száma több százzal 
alatta maradt a halálozásokénak. A lakószobák 
kicsik, nedvesek, s az ablakok betapasztva, ki sem 
voltak nyithatók. Az elhullott állatokat a Körösbe, 
sőt kutakba dobálták, s azok vizéből ittak. A lakos-
ság életfelfogása is beteg volt. Szegénység, mely 
éhezés és dáridók változatos képeit nyújtotta. Hete-
ken át tartó lakodalmak, nyomukban éveken át tartó 
ínséggel. Az utcákon nappal lóval s talyigával járó 
koldusok, éjjel garázda legények. 

Ebben a sötétség honában kellett tehát világos-
ságot szórnia Tessedik Sámuel fényes alakjának. 
A gyönge kétségbeesett volna ennyi sivárság láttán. 
Őbenne erős lélek lakozott: a lutheri hitvallók lelke. 
Lelkiségének fent ismertetett alkotóelemeit képzelve 
magunk elé, biztosak lehetünk abban, hogy Szarvasra 
érkezését szinte azonnal nagy célkitűzések követték, 
s irányt szabtak életének. Széchenyi alakja jelenik 
meg megint előttünk, amint a Nyugat fényességét és 
a Kelet sötétségét összemérve, azon tépelődött, hogy 
minden hatáskör nélkül mivel kezdje, hol fogjon 
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hozzá ahhoz, hogy a két ellentétes világ közötti sza-
kadékot megszüntesse? Tessedik Sámuelnek nem 
volt annvi ideig tartó tépelődése. Mint a falu papjá-
nak, adva volt a keret, melyben mozognia lehetett. 
Ε keret nem szűk, nagyon is széles lehetőségeit zárta 
magában az alkotó reform-munkának. A XVIII. szá-
zadi szarvasi pap valóságos diktátora volt falujának. 
Vagy legalább azzá lehetett, ha megvolt hozzá jelle-
men és tudáson alapuló tekintélye. Ott kezdte el tehát 
a nagy falureformáló munkát, ahol hivatásánál fogva 
kezdenie kellett: a szószéken. Ma, amikor Tessediket, 
mint világhírű gazdát ismerik, csak kevesen tudják, 
hogy ez a gyakorlati zseni milyen elsőrendű lelkész 
volt! Egész életében, bokros gazdasági és falufejlesztői 
teendői közepette is a legnagyobb lelkiismeretességgel 
fogta fel prédikátori hivatását. Élete végéig valamennyi 
beszédét írásban kidolgozta, első éveiben előbb magya-
rul vagy németül (mert Szarvasra jöttekor a tót nyel-
vet alig bírta), s azután fordította tótra. Már az 
1798-i kanonika vizitáció 21 fiizetnyi szórói-szóra 
kidolgozott egyházi beszédéről tud. A beszédek ki-
dolgozásával párhuzamosan szónoklattani tanulmányo-
kat is folytatott. Már régen híres gazdasági reformá-
tor volt, amikor még mindég szerzett be könyvtára 
részére kiváló német prédikációs gyűjteményeket. 
Egyik-másik ilyen könyve ma is megvan; azokban 
található sajátkezű bejegyzései tanúskodnak arról, 
hogy ez az annyiféle munkával megterhelt pap soha. 
egy percre sem tartotta másodrendűnek prédikátori 
hivatását. Sajnos, hogy ezek az oly értékesnek tart-
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ható prédikációs kéziratok a halála utáni időkben 
elvesztek. Akkoriban az emberek közönyösek voltak 
•az ő emlékével szemben! Elmondott beszédeinek egy 
csekély részéről tartalmi kivonatokat készített Kris-
tóffy György, egy buzgó szarvasi tanító, de a szóról-
szóra kidolgozottakból egy sincs már meg. így be 
kell érnünk azok tárgyainak ismertetésével. Ezt 
ő maga önéletírásában, de más fennmaradt munkái-
ban is több helyen megteszi. Felsorolásuk közben rá 
fogunk ismerni az azon korbeli felvilágosultság nép-
boldogító szellemére. De ez a szellem egyáltalán nem 
állította a beszédek elmondóját ellentétbe evangélikus 
vallásának dogmáival, az azok alapját képező Szent-
írással. Sőt szigorúan annak alapján áll. Itt-ott meg 
is jelöli az elmélkedésre legalkalmasabb szentírási 
szövegeket. Csak túltengően gyakorlatias jellegük fogja 
e beszédeket kiemelni a megszokott szentbeszédek 
közül. Mert ne felejtsük, hogy Tessedik eszmevilá-
gában a végső cél Isten országának olyképen való 
fölépítése, hogy az embereket boldogokká tegyük. 
Ezt szarvasi hívei életszínvonalának emelésével, fel-
világosításával, gyakorlatiassá való kitanításával igye-
kezett elérni. A templomi szószékről szólott tehát 
hozzájuk, s beszélt nekik Istennek a természetben, 
különösen a falusi földművelő nép között látható 
műveiről, a gazdák, cselédek, a felsőbbség és az 
alattvalók, a gazdagok és szegények, az egészségesek 
és betegek, a gyógyulok kötelességeiről, a betegségek 
okairól, azok elhárításának eszközeiről, az elszegé-
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nyedés okairól, a száraz és terméketlen esztendők-
ről. a babonáról és annak káros következményeiről. 

Amikor azután úgy érezte, hogy a maga elé ki-
tűzött óriási cél eléréséhez kevés a szószék-nyujtotta 
alkalom, nyilvános előadásokat kezdett tartani. Eze-
ket szintén nagy gonddal előre kidolgozta. Ezekben 
is az észszerűség, az ő racionális világnézetei jutot-
tak kifejezésre, s általuk főleg a babonaság ellen 
küzdött. Azt tartotta a bajok egyik főforrásának, a 
legfőbb akadálynak ahhoz, hogy népét Isten orszá-
gához közelebb hozza. Nagyszámú felvilágosító elő-
adást tartott azután nevelési, gazdasági, falufejlesz-
tési tárgyakról. Külön szólott a szülőkhöz és kiilön 
a gyermekekhez. 1768-tól kezdve pedig a házasságra 
lépni készülő fiatalok számára az esketés előtt több-
hetes tanfolyamot tartott, kioktatva őket arra, hogy 
hogyan lehetnek házaséletükben jó keresztyének és 
okos házastársak. ' 

A nép nevelésére minden alkalmat megragadott, 
mert az ember boldogulásának főakadályául az el-
maradottságot tartotta. És amint így kutatott az alkal-
mak után, olyasvalamit is alkotott, ami abban a kor-
ban még egészen szokatlan volt. 1780-ban Szarvason, 
ebben az Isten háta mögötti, elmaradt fészekben 
Olvasóegylet néven népi önképzőkört alapított. Bizo-
nyára azzal az elgondolással, hogy így sikerülni fog 
az önművelés csábító eszközével kiragadni ezt a népet 
tunya fatalizmusából. Sajnos, hogy ezen oly eredeti, 
korát meghaladó elgondolás egy éven belül meg-
cáfolta önmagát. Az Olvasóegylet megszűnt, meg-
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bukott, mint annyi más hasznos törekvése az alapító-
nak. 

Mint mindenre felfigyelő embert aggasztották 
Szarvasnak ismertetett építkezési viszonyai. Nem 
szűnt meg egész életében szóval és írásban agitálni 
a falurendezés mellett. Egyik munkája mint tükör 
vetíti olvasója elé faluja kétségbeejtő kiépülési viszo-
nyait. Ám abban sem áll meg a siránkozásnál; nem 
lett volna méltó Tessedikhez, hogy a bajokat csak 
feltárja, de ne keresse egyúttal azokra az orvosságot. 
Megrajzolta tehát egy eszmei, mintafalu tervrajzát, 
egyenes utcákkal, fásított udvarokkal. Aztán elgáncsol-
ták őt és munkáját , aztán meghalt. Ám halála után 
néhány évre, látszólag csupán földesúri parancsra, 
összeomlott a régi Szarvas, és helyébe felépült az új, 
a mai, az általa elgondolt ós megrajzolt lénia-egyenes 
utcákkal. 

Alkotó munkájának látható emléke Szarvasnak 
máig is két legmonumentálisabb emléke, a szarvasi 
evangélikus ótemplom és a ma tanítónőképzőül 
használt egykori gazdasági iskolai épület. Építkezé-
süknél kettős szempont vezette. Egyik a célszerűség, 
másik az olcsóság. Ez utóbbi említésekor megint csak 
rá kell ismernünk a XVIII. századi emberbarátra, 
nyájának hű és szerető pásztorára, ki nem akarta 
megterhelni a szegénységet. Zseniális gazdaságos be-
osztással, minden gyűjtés, koldulás, az adózó nép 
külön megterhelése nélkül, a hívek önkéntes ado-
mányaiból, rendkívül ügyes pénzforgatás által sike-
rült 1788-ban 27.000 forint költséggel felépíttetnie a 



-23 

templomot. Akik az elmúlt évben a százötvenéves 
templom jubileumán résztvettek, hálásan emlékeztek 
meg az építtetőről. De vájjon hányan ismerték az ün-
nepély szarvasi résztvevői között is azt a csodálato-
san ügyes beosztást, mellyel Szarvas egykori nagv 
papja meg tudta oldani ezt a feladatot? Tessedik az 
egyház gondnokát 400 forinttal küldte Máramarosba 
fáért. S a közvetítő nélkül vett faanyagot a Tiszán, 
Körösön, végig vizi úton leszállítva, annak fölösleges 
részét éppen 400 forintért sikerült eladni, úgyhogy 
ez a faanyag ingyenben volt. Hasonló ügyes elren-
dezéssel építette fel 1791-ben gazdasági intézete épü-
letét. Ennél meg a régi templom téglaanyagát, meg 
az újnak építésekor használt állvány-gerendákat hasz-
nálták fel, s az egész emeletes iskolaépületet 11.000 
forintból építették fel. 

Mennyi és mily sokféle jót tehet egy pap a maga 
falujában — írja. És valóban. Ha igen szélesnek 
mondtuk azt a keretet, melyben egv jelleménél és tu-
dásánál fogva tekintélyt élvező pap alkotó munkát 
végezhetett, azt az ő példájával máris igazolva lát-
juk. Kiváló prédikátor, népnevelő, építész, kinek 
mindenre volt szeme. Mert e monumentális épületek 
emelése iránt való búzgolkodása a világért sem je-
lentette azt, hogy mellettük elhanyagolja — a kuny-
hót. Ellenkezőleg. Házról-házra járt, s jobb, célsze-
rűbb lakóházak építésére nézve osztogatott tanácso-
kat. Felolvasta és magyarázta az e tárgyban érkezett 
hatósági rendeleteket. Mint a község legbuzgóbb, leg-
szigorúbb hatósága működött ezen a téren. Kézírá-
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sában bírjuk 18 ívoldalnyi másolatait ilyen évről-
évre érkezett hatósági rendeletekről. írásos bizony-
sága ez annak a gondosságnak, mellyel falusi pap 
létére az állami gépezet működését figyelte s annak 
segítőmunkásává szegődött. Rendőrség, tűzoltóság 
szervezése, a cigányok letelepítése, tűzálló kerítések, 
kémények építése, mind oly gondok, mik bizonyára 
bárkiéi inkább voltak akkoriban is, mint a papéi. Ő 
a maga gondjának tartotta ezeket is. s szinte mind-
egyikben szakemberré képezte magát. Bámulatos, ta-
lán hihetetlen, pedig szórói-szóra így van! Alig érke-
zett el egy-egy Mária Terézia — vagy II. József-féle 
rendelet a nagy magyar rónának erre az intézkedése-
ket szomjazó tájára, volt egy férfiú, egy pap, ki lá-
zas sietséggel ment segítségére a hatóságoknak a ren-
delet foganatosításánál. Ki éjszakákon át (mert azok 
egyrészét tervezgetéssel szokta tölteni) tudott töpren-
geni azon, hogy milyen módszerekkel lehetne a kor-
mányzat szándékának e vidék, e falu sajátos viszo-
nyainak szemmeltartásával a legjobban megfelelni. 

Hatósági rendelkezésre történt, de Tessedik egyé-
niségének annyira megfelelően, mint kevés más, a 
takarékosság érdekében s a dáridók ellen országosan 
folytatott küzdelem. Sehol nagyobb buzgalommal nem 
folytatták azt, mint az ő falujában. Hiszen a szónak 
legeszmeibb értelmében vett lelkész vált itt ennek is 
vezérévé. Fá j t keresztyénien szerető szívének, ha látta, 
hogy híve egyetlen keresztelő- vagy lakodalmi dáridó 
következtében egycsapásra elveszítette fáradságosan 
összegyűjtött vagyonkáját, és undorodott az ilyen dári 
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dók látásától. Undorodott egyébként egész spártai, egy-
szerit és szigorú egyénisége megnyilatkozásaként is. 
Mert úgy képzeljük ám el, hogy Tessedik Sámuel a 
szónak köznapi használata szerint a legjózanabb, leg-
szolidabb emberek közé tartozott, ki a kártyának s 
mindenféle hazárdjátéknak esküdt ellensége volt, ki 
utálta a „zajos örömöket, mulatságokat és kedvtölté-
seket", ki „undorral" szemlélte, amint tanulmányaikat 
végzett papjelöltek „hazájukba való visszatérésük után 
kényelmes életet folytatnak, kávét, csokoládét és pá-
linkafélét iszogatnak", ő hosszú éveken át nem ivott 
kávét, csokoládét, szeszesitalokat. Dohányért, pipás 
társaságért 50 év alatt 50 krajcárt sem adott. Kupfer -
zelli utazásában különösen az tetszett neki, hogy az 
ottani parasztok „millionérek és mégis parasztok", 
meg az, hogy az ottani hercegné valamennyi gyerme-
két maga szoptatta. Bizony a Tessedik-házban szinte 
túlzásba vitt egyszerűség, .takarékosság uralkodott, a 
szeretettel párosultan is szigorú családfő elveinek meg-
felelően. A leszármazottak között élő apró anekdoták 
máig fenntartották ennek emlékét. És elgondolhatjuk, 
milyen áhítatos félelemmel tekinthettek erre a zordnak 
látszó családra a „vidám eszem-iszom" szarvasi hívek! 
Ügy vált el annak spártai légköre a falu levegőjétől, 
mint sziget a tengertől. De azt is felmérhetjük, mek-
kora hatással lehetett az, amikor ilyen kristályos egyé-
niség intett egyszerűségre, takarékosságra! Mert hiszen 
a legnagyobb hatást a saját példaadásunkkal érjük el. 
Tessedik etekintetben is gondviselésszerű emberként 
került Szarvasra. 
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A tékozlás ellen való küzdelem csak egy része volt 
az akkoriban az inség ellen országosan megindított 
küzdelemnek. Elképzelhetjük, mennyire a szíve mélyé-
ből fakadó örömmel üdvözölte a koldusság megszün-
tetését célzó királyi rendeleteket. De keveselte is azo-
kat. A rendeleteknek nem betűjét, de szándékát tekin-
tette, s azok szellemében eredeti invenciókkal is lépett 
fel. Mint papnak és mint a XVIII. század fiának szí-
vét a legkevésbbé hagyhatták hidegen az inség elszo-
morító képei. Másrészt, mint zsenge gyermekkorától a 
munkát életszükségletnek ismerő, valóságos betegség-
nek tekintette a dologtalanságot. Ez a kettős lelki be-
idegződés határozta meg a szegényügy terén végzett 
munkássága irányát. Egyrészt feleségével együtt nagy-
szabású jótékonyságot fejtett ki. így gyógyszertár hiá-
nyában az ő házi gyógyszertárukból ingyen osztogat-
ták a gyógyszert a szegényeknek. Több évi buzgólko-
dással továbbá tetemes összeget gyűjtöttek össze egy 
kórház és szegényház céljaira. Másrészt az igazi küz-
delem munkaalkalmak teremtésében, a munka kitalá-
lásában állott, mindenekfölött pedig a munka eredmé-
nyessé, gyümölcsözővé, áldástadóvá tételében. Ezzel 
életmunkájának legmaradandóbb alkotásokról ismert 
oldalát érintettük: az okszerű mező- és kertgazdálko-
dásnak, állattenyésztésnek, iparfejlesztésnek külön fe-
jezeteket érdemlő kísérleteit. A munka kitalálásában 
ötletes, leleményes volt. Amikor például az 1794. és 
1795. években a nagy szárazság miatt nem termett 
kender, s a nép egy részének sem téli, sem nyári mun-
kája nem volt, a gyapjú ára viszont éppen alacsonyan. 
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állott, a saját költségén lehozatott és fizetett mesterrel 
megtaníttatta őket a gyapjúfonásra, s ezzel az egyéb-
ként is nagyjelentőségű kezdeményezéssel egyetlen té-
len 428 embernek szerzett kenyeret. 

Az emberi nyomorúságnak Szarvason látható 
másik fajtáját kínzó és pusztító betegségek képezték. 
A természeti viszonyok, minők a Kőrös kiöntései^ 
mocsarai és az emberi elmaradottság együttesen okoz-
ták, hogy azok oly nagy súllyal nehezedjenek a bol-
dogulását kereső falura. Tessedik, amint láttuk, az 
erlangeni egyetemen orvosi tanulmányokat is folyta-
tott, és élete végén is, mikor Szarvasnak már régen 
volt hivatalos orvosa, azt vallotta, hogy „minden 
falusi lelkésznek arra kellene törekednie, hogy némi 
orvosi ismereteket is szerezzen, hogy híveinek — kü-
lönösen sürgős esetekben — segítségükre lehessen jó 
tanáccsal és házi orvossággal". Szarvasi lelkészkedése 
alatt tehát jó könyvekből tovább folytatta az Erlan-
genben megkezdett orvosi tanulmányokat. Egyúttal 
tapasztalt orvosok közléseiből, meg betegségeket ki-
állott öregemberek megfigyeléseinek összesítéséből 
tapasztalati alapon álló józan egészségügyi szabályo-
kat alkothatott. Ezek birtokában azután régletűnt 
időknek egyreinkább kivesző hagyományát éleszt-
hette fel Szarvason: a pap, mint valaha a középkor-
ban, orvosa is lett népének. Beteg híveit látogatta, s 
nemcsakvígasztaló papi szavával, de orvosi taná-
csaival is könnyített azok szenvedésén. Még a halál-
eseteket is felhasználta, s halotti prédikációiba bele-
szövögette a pusztító betegségek elhárítására vonat-
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kozó tanácsait. Orvosi tanácsait a józan észszerűség 
jellemezte. Főgondja a kuruzslás, a babonáskodás ki-
irtására irányult. Leggyakoribb egészségügyi tanácsai 
a lakások, a ruházat, a test tisztántartására, a szellőz-
tetésre, a mértékletességre, a helyes táplálkozásra irá-
nyultak. Ez utóbbi terén korát meghaladó tanokat is 
vallott. Sok megfigyelés a lapján azt hirdette, hogy az 
egyoldalú hús- és zsiradéktáplálékok rossz hatással 
vannak a szervezetre, hogy annak az előbbiekkel ve-
gyesen több zöldségre, hüvelyesekre, káposztára, salá-
tára, gyümölcsökre van szüksége. Olyasvalamire jött 
reá, amit újabban vitamines-elméletnek nevezünk. 

A betegségekkel kapcsolatban, a kuruzslást, a 
babonaságot, az észszerütlenséget figyelve is, arról 
győződött meg, hogy szarvasi népének legnagyobb 
baja, minden bajainak kútforrása az elmaradottság. 
Es helyesen úgy tartotta, hogy ez ellen eredményesen 
csak akkor lehet küzdeni, ha az emberi értelmet kez-
dettől, azaz a gyermekkortól fogva helyes irányban 
fejlesztik. Ez persze az iskolának lett volna feladata. 
Ám amit ő a szarvasi iskolákban tapasztalt, az a taní-
tás mindent inkább szolgálhatott, csak a szellemnek 
helyes irányban való fejlesztését nem. Nem állott az 
egyébből értelmetlen bemagoltatásnál. Elhatározta 
tehát, hogy a saját elgondolásai szerint való minta-
iskolát alapít, ahol a tanulók az életnek, s nem pusztán 
az iskolának tanulnak majd. Hosszú tervezgetések, 
komoly tanulmányok előzték meg e gondolatának 
valóraváltását. Szarvasnak nagy papja, kit eddig mint 
hitszónokot, építészt, orvost mutattunk be, ezzel megint 
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új minőségében mutatkozik be. A pedagógus minősé-
gében. Nevelés- és oktatásügyi könyveket hozatott és 
tanulmányozott; mint dékán iskolákat látogatott; a 
szarvasi iskolákban tanítási kísérleteket tett. Mind-
eközben pedig olyan gyakorlati irányú iskola ala-
pításáról álmodozott, hol az elméleti tárgyak helyes 
módszerrel való tanítása mellett egészen gyakorlati 
ismeretekre is oktatnák az ifjúságot. És arról: hátha 
egy ilyen iskola alapításával országosan is irányt 
szabhatna az oktatásügynek. Mert tudnunk kell, hogy 
Mária Terézia királynő éppen azokban az években 
vette fel programmjába az oktatásügy mélyreható 
megreformálását. És kevéssel azelőtt, hogy Tessedik 
a maga intézetét megalapította, meg is jelent a Ratio 
Educationisnak nevezett szabályzat. A fejlődés, a 
reform lehetősége tehát megvolt, s ezért három évvel 
a Ratio megjelenése után a tettek mezejére lépett. 
1780-ban, miután, amint írja „már teljes 13 éven át", 
azaz rögtön Szarvasra kerülése óta „sok sikerrel járt 
és sikertelen kísérletet tett házánál, a paróhia kertjé-
ben és a szarvasi iskolákban" helyes tanítási módszer 
bevezetését illetően, a szarvasi földesúrtól hat holdnyi 
addig meg nem művelt szikes földet kért egy gyakor-
lati gazdasági kert alapítása végett. És amikor ugyan-
ezen év május havának 8-án megkapta azt, csak intéz-
ményessé tette addig 13 éven át folytatott gazdasági 
kísérleteit. Ez a története a Tessedik-féle világhírű 
Gyakorlati Gazdasági és Ipariskola, az első igazi gaz-
dasági iskola megalapításának. Az intézmény neve 
egyideig Gyakorlati Gazdasági Kert volt, néha még 
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azután is. hogy 1782-ben, mint írja, a gyakorlati gaz-
dasági isknlci tervét Pásztori Sándor, a császár titkára, 
mint cenzor jóváhagyta. 

Az intézetet fennállása idején azonban Institution 
Tessedikianum-nak nevezgették. És egész joggal tehet-
ték is: mindene Tessedik volt annak, ahogyan írja, ala-
pítója, felügyelője, gondnoka, igazgatója, tanítója, ügy-
védje. Csak a saját zsebéből 12.000 forintot költött 
arra. S ezt az áldozatot akkor tudjuk kellően értékelni, 
ha belepillantunk egy kissé ennek a rendkívüli ember-
nek anyagi körülményeibe. Kezdő papi fizetése 1767-i 
lelkészi meghívólevele szerint 100 forint készpénzből. 
200 pozsonyi mérő búzából, 30 font faggyúból, avatá-
sok alkalmával szedett kenyérből és tyúkokból, a falu-
nak őreá eső része utáni kakasokból, özvegyek járulé-
kaiból, a lelkészi kert használatából, kenderföldből, 
fűtésre való szalmából állott. Egy 1798-i kimutatás sze-
rint pedig összes jövedelme, mindent készpénzre szá-
mítva, 702 forintot tett ki ennek a húszgyermekes csa-
ládfőnek. Azon 12.000 forintban persze, mit az inté-
zetre költött, e papi jövedelmeken kívül ott volt az 
uraságtól átengedett földek jövedelme is. De még így 
is a legteljesebb elismeréssel kell meghajolnunk az 
önzetlenségnek, a közért hozott áldozatkészségnek e 
ragyogó példája előtt. Mi volt a legnagyobb magyar 
áldozata, amikor egyévi jövedelmét ajánlotta fel egy 
nyelvművelő tudós társaság alapítása végett, emellett 
a tessediki áldozat mellett! Az eszméért való lelkesedés-
nek szálai milyen mélyen gyökerezhettek ebben a fér-
fiúban! 



A Tessedik által épitlelelt szarvasi ev. ótemplom s az egykori Tessedik-féle 
gazdasági iskola épülete mai alakjában. 
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Híres gazdasági iskolájának, „eszméje abból állott, 
hogy abban a paraszt- és a polgári gyermekek, nem 
szerint elkülönítve, úgy szerezzék meg a minden tekin-
tetben szükséges reál-ismereteket, hogy amellett elég 
gyakorlati ügyességgel bírjanak a megszerzett tárgy-
ismeretet az államélet különféle viszonyai között helye-
sen alkalmazni". A kisebb gyermekek első tantárgya 
természetesen az írás-olvasás volt. A nagyobbak min-
denféle közismereti tárgyakat, mint pl. földrajzot, ter-
mészetrajzot, természettant, az emberi lest anatómiai 
ismereteit, diétetikáját.1) építészetet, rendőri igazgatást, 
pénzügyi és kereskedelmi tudományokat, technológiát,2) 
gazdaságtant, vegytant, számolást, rajzot, neveléstant 
tanultak. A tantermek mellett dolgozószobák és raktár-
helyiségek voltak. Amíg az elsőosztálybeli tanulókat a 
tanteremben elméletileg oktatták, addig a többiek a 
dolgozótermekben és a raktárhelyiségekben foglalatos-
kodtak. Azután az első osztályt felváltotta a második, 
majd azt a harmadik, és így tovább. A folyosón a na-
gyobb zajjal járó munkák folytak, így az esztergályo-
zás, meg azok, miknek több hely kellett, aminő pl, a 
gyapjúosztályozás. A különböző korú gyermekek több 
mint hatvanféle munkát végeztek, persze nem egy-
szerre, hanem az évszaknak, időjárásnak, körülmé-
nyeknek, lelki és testi képességeiknek, hajlamuknak, 
kedvüknek megfelelően mást és mást. Így nem lettek 
megterhelve, a munkát nem únhatták meg, de megsze-
rették. Ha az egyikbe belefáradtak, másikba kezdtek. 

*) A helyes életrend tanát. 
2) Iparműtan. 
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Ks hozzá még a munkák oly látható eredményekkel 
jártak, melyek őnekik és szüleiknek hasznosak voltak. 
A földnek jobb megművelése és hasznosítása azonban 
az egyéni és helyi érdekeken messze túlmenően, távo-
labbi hasznokat is rejtett magában: az egész magyar 
hazának, az egész emberiségnek szólókat. 

Mert amint így pótolni igyekezett az elemi oktatás 
hiányait, amint ébresztette, fejlesztette, foglalkoztatta 
a paraszt gyerekek tehetségét és energiáját saját mun-
kájuk által, s előkészítette őket jövendő életpályá-
jukra, és kenyeret szerzett a szegényeknek, egyúttal 
az egész magyar hazának, a forrón szeretett magyar 
rögnek vált egyik legnagyobb, legtöbb haszonnal dol-
gozó munkásává Tessedik Sámuel, az egyszerű falusi 
lelkész. A szarvasi evangélikus paróhia kertje csodás 
munkásságnak színhelye lett. Itt, meg az 1780-ban az 
uraságtól kapott hat holdnyi, továbbá az 1791-ben 
kapott további 39 holdnyi földön szinte európai szak-
emberek szemeláttára folytak a nagy gazdasági kísér-
letek. A jobbított földművelés, a szikes földek termővé 
tétele, a trágyázás hasznának szemléltetése, a mester-
séges rétművelés, a konyhakertészet, a fatenyésztés, 
az ákácok meghonosítása, gyümölcsfák kipróbálása, 
élősövények készítése, az állatok védelmezése és gon-
dozása, a méhészet, a lucerna és lóhere, a vetett f ű 
meghonosítása, len, kender, cukorrépa, repce terme-
lése és sok-sok más mezőgazdasági, kertészeti és ipari 
próbálkozás: ezeken a helyeken folyt. Kicsi földdarab-
kák voltak ezen eleven, szemléltető tanítás színhelyei, 
sötét, eldugott falunak eladdig sivár, alig használt 

2 
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zugai, és most egyszerre fényesség támadt azokban, 
akkora fényesség, hogy messze a haza határain túlra 
is elhatott. Es bizonyságot tett arról, hogy „mennyi jót 
tehet egy falusi pap", tegyük hozzá: egy nem állam-
vallásnak papja is, ha jelleme, akarata, tudása meg-
van hozzá. Tessedik Sámuel világhírneve örök dicső-
séget szerzett evangélikus egyházának, magyar fajá-
nak, magyar hazájának. 

Széchenyi híres mondása, hogy Μ agyai ország 
mindenben nagy parlag; s ő e parlagország kiművelé-
sét tűzte ki céljául. Majdnem ugyanez volt a kiindu-
lása, a gazdálkodásra vonatkoztatva, félszázaddal előbb 
Tessediknek, ki megállapította, hogy „Magyarország 
természet szerint igen jó, termékeny és áldott föld", 
de mint azt a mindennapi tapasztalat bizonyítja, „az 
ő jósága, termékenysége, gazdagsága és áldása a lako-
soktól nem fordíttatik illendőképen haszonra". Az ő 
célja tehát az volt, hogy a természetet tanulmányozva 
megtudja, hogy mi az, ami a szántóföldeknek, mezők-
nek, kerteknek, szőlőknek káros, vagy hasznos. Pró-
bálkozásokkal igyekezett rájönni a legjobb művelési 
eljárásokra. Arra törekedett továbbá, hogy az időt és 
a munkaerőt mennél célszerűbben használja ki, hogy 
lehetőleg sokféle hazai és külföldi terményt tenyész-
szen, hogy elegendő takarmányi készletet gyűjtsön 
kedvezőtlen időjárás, jégverés, szárazság, áradás ese-
tére, hogy jobb hasznát vegye az állatoknak. Egyszó-
val: igyekezett a természet adományait mennél tuda-
tosabban felhasználni embertársai, hazája javára, mert 
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úgy fogta fel, hogy ezáltal munkálódik Isten tetszé-
sére. 

Ez a gondolat persze nem egyedül őtőle szárma-
zott. Egész Európában a gazdasági erőforrások jobb 
kihasználásáról beszéltek akkoriban. A fiziokrata gaz-
dasági rendszer alakult ki. Ennek vallói azt hirdették, 
hogy a természet az, ami értékeket termel, s az ipar 
csak átalakítja a természettől nyert értékeket. Német-
országban az okszerű és tudományos gazdálkodás a 
XVIII. század második felében, Tessedik Szarvasra 
kerülése idejében indult meg. Tessedik egész életé-
ben erősen a német kultúra hatása alatt állott. Salz-
mann schnepfenthali, Becker góthai, Schütz jénai 
professzorral s különösen Mayer Frigyes híres 
kupferzelli nemzetgazdával összeköttetésben volt. 
1790-ben a saját költségén hosszabb németországi 
gazdasági s pedagógiai tanulmányutat tett, s ú t jában 
minden a reformgazdálkodás körébe eső tárgyat ta-
nulmányozott így a gipsznek és trágyának helyes 
alkalmazását, a különféle gyümölcsfajok tenyésztése 
módját, a színek és istállók helyes berendezését, a 
marhák szabályos etetését, gondozását alapos tanul-
mányok tárgyává tette. Pénzt, időt, fáradságot ez al-
kalommal sem kímélt tehát, mert hiszen a köznek 
érdekeiről volt szó. Azt, hogy egy ilyen utazás akko-
riban mennyi fáradsággal és főleg mennyi költséggel 
járt, elképzelhetjük. 

Ami a mezőgazdálkodás kérdései közül talán 
legelőbb foglalkoztatta elméjét, az a használhatatlan, 
azaz terméketlen földeknek termővé átalakítása volt. 

:í* 
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Szarvasnak egyébként általában jó termőföldjei kö-
zött bizony elég sok, addig mindennemű termelésre 
használhatatlannak tartott szikes földje volt. Sok-sok 
tanulmány és kísérlet után arról győződött meg, hogy 
gyakori szántás, szintezés, más földdel való keverés, 
homokkal, hamuval, trágyával való behintés által a 
szikes földek termőföldekké alakíthatók át. Ezt a 
talajjavító eljárását utóbb Szarvason dolgozó olasz 
gátépítő munkások az olasz dign, azaz gát szó után 
digózásnak nevezték el, mert hiszen az eljárás jórész-
ben kubikolásból és feltöltésből ál. Ma a Tessedik-
féle digózás általánosan bevált kitűnő módja a szikes 
talajok megjavításának, annál jobbat ma sem ismer-
nek. Kivált Békés vármegyében ma annyira elterjedt, 
hogy lassacskán egészen eltünteti ott a szikeseket. 
S a mai szarvasi gazdák tudatában, kik általában szí-
vesen emlékeznek falujok egykori nagy papjára, Tes-
sedik elsősorban mint a digózás feltalálója szerepel. 
De az ő tanításai következtében látták be azt is, hogy 
a termőföld, ha abból állandóan hasznot akarnak 
húzni, épúgy táplálásra szorul, akár az élővilág. 1779-
ben egy szarvasi gazda az akkori nagy szárazságra 
való tekintettel „szokatlan kísérletet tett": földjét 
megtrágyázta s a trágyát beszántotta. Es amikor így 
egy pozsonyi mérő bevetett búza 22 mérőt termett, 
akkor igazat adtak Tessediknek, a tanítónak, s „meg-
szűnt azon kártékony balhit, hogy a szarvasi föld 
nem szorul trágyázásra." 

Az elemi csapások közül főleg a szárazság ellen 
kellett küzdenie. Egy 1768-tól 1800-ig ter jedő felsoro-
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lásból az tetszik ki, hogy Szarvason átlag minden 
második esztendő száraz volt. Öntözéssel (még a ré-
teket is öntözte!), a szárazságot jobban elbíró növé-
nyekkel kísérletezett, továbbá takarékmagtárat állí-
tott fel a soványesztendök ínségének csökkentése 
végett. 

Szenvedélyes kertész volt, ki a növényi ételek-
nek az emberi szervezetre gyakorolt jó hatásáról, 
mint láttuk, azt hirdette, amit ma vitamines-elmélet-
nek nevezünk. A kertészetet 1788-ban még társulati 
úton is megpróbálta fejleszteni, megalapította a 
szarvasi Kertésznők Társaságát. Salátafajokból felesége 
•és hű munkatársa egy év alatt 80—120 forintnyit tu-
dott eladni. 1788-ban pedig mintegy 1200 szarvasi 
gazda között termelésre való buzdítás végett ká-
poszta- és répamagvakat osztottak szét. 

A gyümölcstermelés fejlődése szintén az ő ide-
jében kezdődött azon a vidéken. Egy Szappanos 
Péter nevű gazdáról még almafajt is neveztek el, s 
nevét máig őrzi Szarvas külterületének egy része. Ma 
minden szarvasi lakos jól tudja, hogy bizony az a 
vidék nagyobbszabású gyümölcstermelésre nem igen 
alkalmas, hiszen talán a legtöbb gyümölcsfajtából 
átlag 3—4 évenként lehet számítani termésre. Ámde 
a növényi ételek fontosságáról annyira meggyőző-
dött Tessedik ebbe nem tudott belenyugodni, s egész 
életén át folytatta kísérleteit, hogy szarvasi népe szá-
mára feltalálja a megfelelő gyümölcsfajt. 1782-ben 
például 60-féle vad- és gyümölcsfát ültetett el annak 
megállapítására, hogy a szarvasvidéki éghajlat alatt 
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s a szarvasi talajban melyik terem a legbiztosabban. 
Azon balhiedelem ellen is kellett küzdenie, hogy 
téli gyümölcsfajok egyáltalán nem teremnek olt. Már 
1771-ben kiváló téli gyümölcsfajtákat hozatott tehát 
Pozsonyból, s a lelkészi kertben elültetve, szemlél-
tető oktatással igyekezett megcáfolni a hiedelmet. 

Mint nagy természetbarát, szenvedélyes fásító volt. 
De nemcsak ilven érzelmi okokból. Az Alföldnek, 
ennek a szaharai forróságú vidéknek befásítását gaz-
dasági okokból is szükségesnek látta, aminthogy mo-
dern időkben, a világháború utáni években is na-
gyobb lendülettel fogtak ahhoz ú j ra hozzá. A fák 
hasznáról és szükségességéről a XVIII. század máso-
dik felében is általában meg voltak győződve. Mária 
Terézia kormánya egyre-másra adta is ki az ország 
fásítására vonatkozó rendeleteit. így nem mondhat-
juk, hogy az eszme egyenesen Tessediktől származott 
volna. De ha az eszme nem is őtőle, annak valóra 
váltásában, azaz a fásításnak messze vidékeken való 
sikeres végrehajtásában eredeti és oroszlánrésze van. 
Az ő szakadatlan tanulmányozásainak köszönheti az 
ország, hogy a királyi rendeletek szelleme, ha nem is 
a rendeletek betűszerinti betartásával, testet öltött, s 
a Nagy Magyar Alföld sivatagi képét egyre több és 
több oázis tette változatosabbá. Az egymást érő ki-
rályi rendeletek (1764, 1765, 1770) „fűzfák s más 
gyorsan növő fák" ültetését rendelték el, osztrák 
mintára. Tessediké volt az érdem, hogy az ausztriai 
viszonyokat alapulvevő legfelsőbb rendeleteket nem 
szószerinti értelmükben fogta fel, hanem a szarvasi 
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vidék viszonyait és a különböző fa-fajokat alaposan 
tanulmányozva, felfedezte e vidék számára az akácfát. 
Egész alkotás ez a felfedezése is, s az utas, ki perzselő 
nyári időben járja az alföldi országutakat, hálásan 
kell, hogy gondoljon arra a mindennel törődő, min-
denhez értő férfiúra, ki oly sok más hasznotadó alko-
tása mellett még hűs árnyékot is tudott szerezni neki. 
Mert ne gondoljuk ám, hogy ez a felfedezése csak 
ötletszerű lett volna. Tapasztalaton alapuló az is, 
mint a többi. Amikor Szarvasra érkezése után elfog-
lalta paróhiáját, annak kertjében egy akácfára (úgy 
lehet, az első szarvasi ákácfára) lett figyelmes. Az 
nem kevesebb, mint öt, többször kiégetett gabona-
veremtől volt körülvéve. Ez figyelmét e fának a szá-
razsággal szemben tanúsított szívósságára hívta fel. 
Hamarosan kísérleteket tett, s amikor azok beváltak, 
százával, ezrével ültette az ákácokat, s úton-útfélen 
magyarázta a parasztoknak annak árnyékot, mézet, 
haszonfát szolgáltató értékeit. Az is nagy hatást kel-
tett, hogy a fa levelét alkalmilag teheneivel etette is. 
Gazdasági iskolájában egy héten át tartott előadáso-
kat e fa hasznáról. Buzgólkodása teljes sikerrel járt . 
1820-ban már mintegy száz lakóház, kert, tanya mel-
lett néhány százezer ákácfa díszlett, s a szarvasi 
példa Orosházára, Mezőberényre is hatott, s ma a 
mindezen vidékeken díszlő ákácok mindegyike egy-
egy emlékműve az alapító halhatatlan érdemének. 

Híres érdemes alkotása az állattenyésztésnek takar-
mánynövények elterjesztésével való felvirágoztatása. 
A lucerna meghonosítását mai szarvasi gazdák Tes-
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sedik legnagyobb érdeméül tudják be, hiszen egy jól 
sikerült „heretábla" éveken át pénzeli, gondozást alig 
igényelve, gazdáját. 

Maga a takarmánynövények termelésének esz-
méje megint csak nem az övé. Az ő érdeme, hogy e 
tárgyban felülről jött rendeletek foganatosítását nagy 
ellenállással szemben is kierőszakolta. Így mint a 
kormányzat szándékainak nagy nehézségeken keresz-
tül is végrehajtója, elévülhetetlen érdemeket szerzett 
az állattenyésztés felvirágoztatása körül. 

Érdekesen írja le ennek történetét. 1768-ban, 
tehát szarvasi lelkészkedése második évében nagy 
szárazság uralkodott arrafelé. Mária Terézia kor-
mánya ezért rendeletet adott ki takarmánynövények 
termelésére nézve. A szarvasi parasztok nem értették 
meg azt, s a szénát apróra vágva, azt igyekeztek el-
vetni. Amikor azután a r ra biztatták őket, hogy fű-
magot kell gyüjteniök és elvetniök. gúnyolódtak 
afölött, hogy a fűnek magva volna. Bolondgombát 
evett, — mondogatták, — aki azt a rendeletet kiadta. 
Ez az ellenállás arra késztette Tessediket, hogy Bécs-
ből meghozassa az első két font lucerna- és lóhere-
magot, s azt a parókia kertjében elvesse. Mikor pedig 
az i lyenformán mesterségesen alkotott kaszálónak 
hasznosságát nemsokára hat-hétszeri kaszálással 
tudta szemléltetni, meg lettek győzve a hitetlenkedök. 
Néhány év múlva akadt szarvasi gazda, kinek „liere-
mag- t e rmése meghaladta a kilencven mázsát. Ö azon-
ban távolabbra is gondolt. Hogy az egész ország la-
kosságát meggyőzze e termelési ágak hasznosságáról. 



A szarvasi ev. ótemplomi oltár és a szószék, melyről 
Tessedik 32 éven át prédikált. 
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leírta annak módját, s ezer magyar és ezer német 
példányban kinyomatta azt. A magvak pedig Szarvas-
ról szépen elvándoroltak Nagyváradra, Aradra, Deb-
recenbe, Szegedre, Kassára, Eperjesre, Zólyomba, Sel-
mecre, Budára, Pestre, Pozsonyba, de még Horvát-
országba, sőt Bécsbe, Nürnbergbe is. És mindennek 
eredete a szarvasi lelkészi kert volt. 

Az állattenyésztés fejlesztése érdekében végzett 
oktató munkájának (az állatok gondozása, az istállók 
helyes építése, a tisztaság) főeszköze a példaadás volt. 
Sehol a környéken szebb, jobban gondozott tehenet, 
lovat nem lehetett látni, mint Tessedikék istállójában. 
Amikor a faluban és környékén nagy marhavész 
pusztított, az ő intézete gazdaságában nevelt mintegy 
ötven darab marhából egy sem hullott el. 

Az Európa-szerte uralkodó fiziokrata gazdasági 
rendszer kétségtelenül nagy hatással volt arra, hogy 
Tessedik a mezőgazdaság és azzal kapcsolatban az 
állattenyésztés felvirágoztatása körül ilyen nagyered-
ményü alkotómunkára serkenjen. Ám mindenből 
hasznot haj tani igyekvő, fáradhatatlanul sokoldalú 
energiája a termelésnek azzal az ágával is próbálko-
zott, melynek Magyarországon való felvirágoztatását 
a bécsi kormány már nem nézte olyan jó szemmel. 
Hiszen éppen abban az időben alakult ki teljesen az 
a rendszer, mit azóta újabb időben is alkalmaztak 
Magyarországgal szemben mindaddig, amíg az ural-
kodó személyének azonossága folytán kapcsolatban 
állott Ausztriával. Hadd foglalkozzék csak — így gon-
dolkoztak Bécsben — Magyarország nyerstermeléssel,. 
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s az ipart, azt hagyja meg Ausztriának! Ezért ha idő-
ről-időre egy-egy iparág fejlesztését szívesen is vet-
ték, általában a XVIII. század második felében nem 
támogatták a magyar ipart. 

Tessedik, aki mindent megkísérelt, hogy a nép-
nek kenyeret, a hazának jólétet biztosítson, iskolájá-
ban igen nevezetes ipari próbálkozásokat is végzett. 
Valóságos kis gyár volt az az iskola, hol kétkerekű 
rokkán nagy kedvteléssel gyakorolták magukat a 
gyermekek abban, hogyan kell lenből vagy kenderből 
egyszerre két fonalat fonni. De még ennél nagyobb-
szabású ipari próbálkozást is tett iskolájában. Meg-
próbálta s éveken át igen jó sikerrel folytatta a 
gyapjúfonást. Észszerű volt a kiindulása ehhez is. 
,,Ebben a tartományban, — írja, — ahol én lakom, 
esztendőnként egynéhány ezer mázsa gyapjak adat-
nak el . . . mivel az egész tartományban senki sem 
találkozik, aki azt feldolgozná." Ennek a túltermelés-
nek egyik okozója a kormány volt, mely nem szíve-
sen látta a magyar ipar fejlődését, ellenben igen jól 
jött ki neki, hogy az osztrák szövőgyárak olcsón jut-
hattak feldolgozatlan gyapjúhoz. Ezzel szemben Tesse-
dik a magyar érdekeket képviselte, amikor azt akarta, 
hogy a nyersanyagot itthon, a hazában dolgozzák 
fel. Azokban a bizonyos száraz években tehát, ami-
kor kendertermés alig volt, saját költségén egy Meyer 
nevű mestert hozatott Besztercéről. Ez megtanította 
az iskola leánynövendékeit a gyapjúfonásra, úgyhogy 
rövid idő alatt több mint hetven növendék gyakorolta 
azt. Tőlük otthon az anyák is eltanulták s hamarosan 
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mintegy kétszázan foglalkoztak már Szarvason 
gyapjúfonással. Egy év alatt 43 mázsa gyapjút dol-
goztak fel 6728 rőfnyi szövetté, s szövetük verseny-
képes volt a legfinomabb külföldi áruk közt is. Ε 
szép eredményt Tessedik a saját zsebéből kiadott 
5523 forintnyi költség árán érte el. Csak növeli áldo-
zatkészsége értékét, hogy éppen akkor hozta azt, mi-
kor intézete gyári jellegének felhánytorgatásával az 
a jkán ellene támadt a töle kenyeret kapó szarvasi 
tót nép. 

A Szarvason „fabriká"-nak csúfolt iskola növen-
dékei ezenkívül még egy nevezetes iparág folytatásá-
val is megpróbálkoztak. Ausztria az osztrák selyem-
iparhoz a nyersanyagot túlnyomóan Magyarországból 
akarta olcsón beszerezni s ezért a kormány nagyobb-
szabású eperfaültetést rendelt el a kincstári uradal-
mokon. Ez Tessediket cselekvésre késztette, ő azt 
szerette volna, hogy mi necsak Ausztria számára ter-
meljünk, de magunknak is. Emlékiratban figyelmez-
tette tehát Békés-vármegyét a selyemtenyésztésnek 
sok haszonnal kecsegtető, nálunk még alig dívó ipar-
ágára. Majd 1781-ben szedermagvakat, s a következő 
évben 5000 fiatal eperfácskát ültetett. 1785-ben azután 
12 iskolásleány vitte Budára az első két mázsa és 76 
font selymet. A termelési eljárás Tessedikhez méltó 
pedagógiai elvek betartásával történt. Mindent maguk 
csináltak: maguk a tanulók készítették elő az eperfa-
ültetéshez a földet, maguk ültették és kezelték az 
eperfákat, s általában egészen a selyem feldolgozá-
sáig mindent maguk végeztek. A feldolgozást Tesse-
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dikné tanította, kit férje legidősebb leányával együtt 
Budára, Mazzacot selyemgyári felügyelőhöz küldött a 
szükséges ismeretek elsajátítása végett. 

Szinte nem volt az a falujában csak valameny-
nyire is űzhető foglalkozás, mellyel meg nem próbál-
kozott volna. Igen eredeti kísérlete volt a répacukor-
gyártás. Ez Európa-szerte az ő idejében vett nagyobb 
lendületet annak hatása alatt, hogy a Napoleon által 
elrendelt 180ß. évi szárazföldi zárlat nehézzé tette a 
cukornád behozatalát. Ö ezt a fellendülést éppen tíz 
évvel megelőzte, amikor 1796-ban fehér-répából szi-
rupot készített. 

Vagy amikor tudomást szerzett arról, hogy Bécs-
ben méhészeti szakiskolát állítottak fel, Szarvason is 
hamarosan megnyilt a méhészeti szakiskola. 

Sokat buzgólkodott a repcetermelés fejlesztésén, 
a 1787-ben Rohoska Mátyás szarvasi molnármester 
felállította az első olajmalmot. Ez a vállalkozás olyan 
jól bevált, hogy messze vidékről is jöttek hozzá ola-
jat sajtoltatni. Szarvas egész kis gazdasági központ 
lett nagy vidék számára. 1784-ben pedig, mivel a bor 
ára nagyon felszökött, az árpa pozsonyi mérője pedig 
mindössze 10—15 garas volt, egy szarvasi kádármes-
ter már sörfőző felállítására kért engedélyt. Már ez 
a vállalkozási szellem magában véve is rendkívül jel-
lemző az akkori Szarvas községére, hol sem azelőtt, 
sem azután (épen sörfőző volt ugyan a múlt század 
második felében) ilyesmit a legkevésbbé sem lehetett 
tapasztalni. Igazi lázas elhatározások korszaka Szarva-
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són Tessedik korszaka, egészen elütő a község többi 
koraitól. 

Munkássága, mint láttuk, túlnyomóan gyakorlati 
jellegű volt, s annak sokféle ágából főleg a mezőgaz-
dálkodás, állattenyésztés és egyes ipari próbálkozá-
sok váltak ki. Minden munkája mellett ott állott a 
népnevelői, oktatói szándék. Szemléltető módszerrel 
igyekezett rávezetni népét a helyesnek és helytelen-
nek felismerésére. A saját példaadásával igyekezett 
őket a helyesnek, a célszerűnek oldalára állítani. És 
így akár fát ültetett, kertészkedett, templomépítést 
tervezett, betegeket gyógyított, akár nyilvános előadá-
sokat tartott: végső elemzésben mindenik esetben 
népet nevelt. 

Ámde ez az annyira kiválóan gyakorlatias nép-
nevelő még ennyivel sem elégedett meg. A gyakorlati 
munkát elméletivel cserélte fel, mihelyt a napnak, 
mások részére pihenő szakasza következett el. A testi 
munkától fáradtan, de lelkileg frissen tért ekkor haza 
földjeiről a paróhia békés pihenést kínáló csendjébe, 
azért, hogy az annyira megérdemelt pihenés helyett 
oktató munkájá t egy másik területen folytassa. Mert 
miként utóbb Széchenyi, a lánchíd, a lóversenyek, a 
Tiszaszabályozás gyakorlati alkotásainak kezdemé-
nyezője, úgy ő is a gyakorlati munkásság mellett, 
mint író, elméletileg is dolgozott. És még hozzá ho-
gyan dolgozott! Száznegyvennégy munkájáról tesz 
említést. Ezek legnagyobb része, sajnos, elveszett. 
Abból a kevésből, ami megmaradt, mégis képet alkot-
hatunk magunknak Tessedikről, az íróról. 
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Írásai nem elsőrendű író alkotásai. Rendszer és 
előadás tekintetéhen kifogások emelhetők azokkal szem-
ben. Egyik-másiknak előadása sokszor naiv, kivált 
ha azt mai tudományos munkák mértékével mérjiik. 
Egyet azonban kétségtelenül meg fogunk állapítani 
munkáiból, azt, hogy tudós ember írta azokat, a 
tudósnak teljes felkészültségével. Rengeteg olvasott-
ságról, s az olvasottaknak biztos megítéléséről és 
ügyes felhasználásáról tanúskodnak. Mindjárt meg-
állapíthatjuk azt is, hogy öt nyelvet értett, ú. m. a 
magyart, németet, latint, tótot és a franciát . Nemcsak 
sokat, de sokfélét is olvasott. A róla eddig mondottak 
után ugyan ki gondolná, hogy még a történet is érde-
kelte? Természetesen munkái javarésze azon tárgya-
kat taglalja irodalmilag, mikkel gyakorlatilag foglal-
kozott. Iskolaügy, tankönyvek, gazdaság, rétművelés, 
állattenyésztés, takarmányfüvek, fásítás, méhészet, 
szőlők, parasztkérdés, selyemtermelés, faluszabályo-
zás, cukorgyártás, inség problémái szerepelnek azok-
ban leggyakrabban. Az alkonyatkor abbahagyott gya-
korlati munkásságot folytatta éjjel elméletileg, a pa-
róhia meghitt csendjében. Külön tanulmányt írhatna 
az, ki csak megmaradt írásait mind ismertetni akarna. 
Kettőnek ismertetése elől azonban nem térhetünk itt 
sem ki, mert azokból még mindég ú jabb képmását 
ismerhetjük meg ennek az univerzális férfiúnak. 

Főművének általában „Der Landmann in 
Ungarn . . ." című, 1784-ben németül, két évvel utóbb 
„A Paraszt Ember Magyar országban" címmel magya-
rul is megjelent könyvét tartják. Ebben általában egy 
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tiszavidéki falu rajzát adja, de persze lépten-nyomon 
ráismerünk abban a faluban a XVIII. századi 
Szarvasra. Részletesen foglalkozik benne a paraszt 
helyzetével. Annak javítását elsősorban a földesúrtól 
várja, azonban félénken és tapintatosan bár, igen 
nevezetes nyilatkozatot is tesz. Azt mondja, hogy a 
parasztgazda bajainak egyik legfőbb oka, hogy nem 
a saját földjét műveli. „Távol legyen tőlem — fog 
hozzá a kényes kérdéshez —, hogy ezen tzikkely által 
magamat a Felső és Földes Uraknak hatalmukba 
avassam; sérelem nélkül maradjon mindaz, amit a 
Földes Uraságnak kell fizetni; . . . tsak azt kívánnám 
a parasztnak javára . . . gyönyörködnék . . . jószágának 
legnagyobb biztosságában és ez által lehetőképen való 
maga használatjának legjobb gyámolításában." Egy 
kevéssel odébb azonban már bátrabban és határozot-
tabban mondja ki azt, mi szívén fekszik. Azt ír ja, 
hogy a paraszt részéről nagyobb szorgalom, eredmé-
nyesebb munka volna várható, ha „a Paraszt a neki 
mutatott földet mint sajátját művelhetné." „Kinek 
jobbítson a Paraszt egy darab szántóföldet? Ha saját 
földjét tetszéseképen dolgozhatja s nem kell neki ezen 
aggódni: amit ma jónak teszel, annak hónap más 
veszi hasznát", akkor, mint kifejti, lesz kedve azt a 
földet okszerűen megművelni. Mint aulikus természetű 
állampolgár, kit uralkodók kegyeikkel, földesura jó-
téteményekkel árasztott el, nem mondhatta még ki a 
XIX. század szabadelvű reformátorainak jelszavát, a 
jobbágyfelszabadítást, azért csak célozgatott arra. 
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Nagy társadalmi kérdésekkel foglalkozik tehát, 
okoskodik, bölcselkedik, részletesen leírja a tiszavidéki 
falu viszonyait. A munka második részében pedig 
megoldásokat ajánl, megrajzolja egy eszményi falu 
képét. 

A másik különösen érdekes, eredeti munkáját 
„Memorabilia Szarvaschiensia, oder oeconomische 
Chronik" címmel 1805-ben készítette el. Ez magyar 
nyelven „Szarvasi nevezetességek" címmel 1938-ban 
jelent meg. Szarvas falusi társadalmának XVIII. szá-
zadi fejlődését adja, rendszertelen előadásban. Közli 
a népesség demográfiai adatait: a születések, házas-
ságkötések, halálozások, felekezet, kor, nem, foglal-
kozások statisztikáját. Szól betegségekről, azok okai-
ról és gyógyításáról, a nép hiszékenységéről, babonák-
ról, az iskolaügy elmaradottságáról, szegénységről, 
nyomorról, fényűzésről, jobbágykérdésről, adókról, 
téli és nyári napszámokról, a községi közigazgatás 
hiányairól, és főleg a második részben, a mezőgazdál-
kodás, az ipar akkori állásáról, gazdasági növényekről, 
gazdasági reformokról, állattenyésztésről, elemi csapá-
sokról. 

Egy falusi társadalom fejlődésének rajzát adja 
tehát e két munkájában, s szinte pontosan azokat a 
tárgyakat érinti, melyek a modern társa dalomrajz, a 
szociográfia tárgyai. Tessedik Sámuel, a pap, a nevelő, 
a gazda, az orvos tehát még szociográfus is, és pedig 
a XVIII. században. Mint ilyen kerek másfél évszázad-
dal haladta meg korát. 

2 
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De mielőtt rátérnénk annak a nagy küzdelemnek 
ismertetésére, mely gazdagon munkás életét megkese-
rítette s alkotásait egy századra megbuktatta, még egy 
oldalát kell megismernünk e rendkívüli férfiúnak. Meg 
kell ismernünk Tessediket, a családapát. Annyival is 
inkább, mert nagy családjának tagjai munkatársai 
voltak, és kiváltképen azért is, mert családi élete 
megint oly példaadás volt, mely akaratlanul is szin-
tén a népnevelés szolgálatában állott. 

Mint apának, félelmetes emléke él máig is a le-
származottak körében. Példátlanul szigorúnak, szinte 
ridegnek emlegetik. Sírfeliratának ezen mondata: „nem 
annyira magának vagy övéinek, mint inkább népe 
javának é l t . . . " — talán szinte ar ra céloz, hogy övéi a 
nép mellett mostohák voltak. A családi hagyomány 
valószínűen túloz mégis kissé. Hiszen szigorú ember 
lehetett. Ez a szigor azonban egyrészt csak az ön-
magával szemben gyakorolt aszkétizmus másokra 
kihatása volt. Aki a saját énjét annyira a mások szol-
gálatába tudta állítani, az hasonló önfeláldozást köve-
telt azoktól, kiknek jellemfejlesztése az ő feladata volt. 
Azt is elképzelhetjük, bár sehol nincs megírva, hogy 
az az emberfölötti munka s az elkeserítő küzdelem, 
melyről még ezután kell szólnunk, idegessé tehette. 
Aki a köznek érdekeiért hajnaltól késő éjszakáig verej-
tékezik, és aki ellen azok támadnak fel, kikért verej-
tékezett, az aligha úszhatta meg végig ép idegrendszer-
rel. Mindezek ellenére is szépnek, harmonikusnak kell 
elképzelnünk családi életüket. Az írások lelke leg-
alább arról tanúskodik. Kis nyomtatott füzetecske 
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jelent meg második felesége halála után. A család 
egyik bará t ja írta, s szépnek, elégedettnek mondja 
családi életüket. De ami e tanúskodáson kívül külö-
nösen a harmónia mellett szól, az mindkét feleségének 
és gyermekeinek a férj , illetve apa nagy munkájában 
való lelkes közreműködése. Lehet, hogy kényszer volt 
ennek a kezdete, de bizonyos, hogy azután lelkesedve 
vettek részt a családfő munkájában, hogy egészen 
hozzá idomultak, s az ő mágneses körében rajongókká 
lettek maguk is. 

Első felesége Markovitz Mátyásnak, Szarvas egyik 
nagy papjának Teréz leánya volt, 1750-ben született 
s így nyolc évvel volt fiatalabb férjénél, kihez 1768-
ban ment nőül, s huszonhárom évi házasélet után, 
1791-ben halt el, miután tizenhárom gyermekkel a ján-
dékozta meg. Hűséges és buzgó munkatársa volt fér-
jének, s kivált a selyemtermelés körül fejtett ki nagy 
buzgalmat. Neve ismeretes volt nemcsak a hazában, 
de annak határain túl, még fejedelmi családok köré-
ben is. Halála után hazai és német folyóiratok meg-
emlékeztek róla. 

Második felesége Lissoviny Karolin 1760-ban. 
Selmecen született s 1820 ban kevéssel férje halála 
előtt húnyt el. Tizenhat éves korában Zipser Mátyás 
huta-felügyelő neje lett, de nyolc évi házasélet után 
első fé r j é t elvesztette, s két kis gyermekével nyugdí-
jából élt. Hatévi özvegység után 1792-ben került Tes-
sedik oldala mejlé. Ε nő is kiváló munkatárs lett, 
egészen Tessedik oldala mellé termett. Szenvedéllyel 
űzte a kertészetet. Napjában 100'—300 csemetét tu-
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"dott oltani azon gyermekek segítségével, kiket ő taní-
tott arra meg. Egy év alatt 120 forint értékű salátát 
adott el, s ő ismertette meg a különféle salátafajokat 
a szarvasiakkal. A burgonyából kenyeret sütött, pá-
linkát főzött, és így egy holdon termett burgonyából 
300 forint hasznot hajtott. A sárgarépát szirup és 
cukor főzésére is használta. Mindenről pontos, lelki 
ismeretes számadást vezetett. „Házastársi és ember-
szeretete — írja róla fér je — a józan ész, Krisztus és 
az apostolok parancsainak megfelelő volt. Nagy 
örömmel tanította az iskoláslányokat a szabásra, 
varrásra, közben „tanulságos erkölcsi és gazdászati 
népdalokat" énekelve velük. Értett a betegápoláshoz 
és a gyógyszerek készítéséhez. Szíve legfőbb gyönyö-
rűsége az volt, ha a szegényeken segíthetett; azokat 
betegségükben az ő füveivel, borsosmentájával, 
bodzavirágjával, kenőcseivel, székfűvirágjaval, atti-
kai balzsamával, gyökérteáival ingyen gyógykezelte. 
Egyes gyógyszereit városokba is szállította s gyógy-
szertáraknak eladta. Egyszóval: Tessedik volt női 
kiadásban. Az volt józan egyszerűségénél fogva is, 
jellegzetes tagja a családnak, hol spártai élet folyt. 

Ez az emelkedett szellemű, tisztes családi élet 
önkénytelenül is példaadás volt a népnevelés szolgála-
tában. Tisztes, magyaros viszony uralkodott feleség 
és f é r j között. A háztartás takarékos, észszerű volt, 
minden pazarlás és fényűzés kizárásával. A házi-
asszony ruhája tiszta, csinos, de szerény volt. Máso-
dik felesége két fejkötője, aranyos csúccsal díszítve, 
még húszévi házasélet után is olyan volt, mint új-
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korában. Az asztal, a koszt egyszerű, de egészséges. 
Egy süveg cukorral, sziruppal és mézzel az egész 
szarvasi paróhia szükséglete hét esztendeig fedezve 
volt. A cselédség a szigorú házirend mellett is any-
nyira ragaszkodott a családhoz, hogy volt cseléd, aki 
két évtizednél tovább szolgált náluk. 

Két feleségétől összesen tizennyolc gyermeke 
született, kikhez második nejének első férjétől szár-
mazott két gyermeke járul t . Ezek soha mostoha-
apjuk részéről semmiféle megkülönböztetésben nem 
részesültek, végrendeletében is édes gyermekeivel 
egyenlő örököseivé tette őket. Ε húsz gyermek közül 
persze nem mind érte el a felnőttkort. Akkoriban 
egyes betegségek ellen semmiféle védelmet nem is-
mertek még. Így különösen a himlőjárványok, me-
lyek meg-megtizedelték némelyik évben a lakosságot, 
a Tessedik-gyermekek közül is többet elragadtak. 
Akik felnőttek, valamennyiükből derék ember lett. 
Legkisebb, Ferenc fia mint író is működött, s többi 
között egy franciaországi utazásának leírásáért 1831-
ben az Akadémia tagjai sorába választotta. 



Tessedik tragédiája. Pályafutásának vége. 

Huszonötödik életévéig küzködött, tanult és ál-
mokat szőtt, azontúl küzködött, tanult és álmok 
valóraváltásán fáradozott. Majd eljött az idő, amikor 
még mindig küzdve és tanulva ugyan, de már álmai 
megvalósulását kezdhette szemlélni. Sőt verejtékező 
homlokára felülről dicsőség sugára esett, s már-már 
úgy hihette, hogy az igaznak jutalma itt a földön sem 
marad el. 

Az 1792. év táján egyszerre drámaira fordult 
sorsa. Diadalmas útjában megállították. Egész lelké-
vel végzett munkáját elgáncsolták. Ami jót tett, azt 
rossznak mondották. Követ dobattak reá ja azokkal, 
kiknek kenyeret szerzett. Végül intézetét megbuktat-
ták, s ezzel szimbolikusan egész életművét is. ő 
magárahagvottan járta most már a paróhiától gazda-
sági kertjéig vezető utat, s mint egész életében ta-
nulni szerető ember, ezt is megtanulta. 

Remekül fölépített sorstragédia Tessedik Sámuel 
életpályája. Szinte mindazok az elemek megvannak 
abban, miket egy ilyen irodalmi műfajtól elvárunk. 
A hősnek lelkesedése az igazért, a jóért, emberfeletti 
erőfeszítései, hogy azokat elérje, s közvetlenül a cél 
előtt a semmiségbe taszíttatása azzal, hogy: rosszat 
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akartál és rosszat is tettél! önfeláldozás mások javára 
és jutalmul: feláldoztatás azoknak a másoknak részé-
ről. Ki tudna elviselni hasonló sorsot békés lélekkel? 
A tessediki értelemben, azaz Tessedik lelkével ihletett 
pap. „Az Úr megsegített engem annyira, hogy min-
den ellenmondást, ellenműködést, rágalmazást, gya-
núsítást, ármányt kibírtam állani, ellensúlyozni és 
legyőzni. Az ö neve legyen ezért áldott most és mind-
örökké ámen!" 

Elmélyedésre méltó, szép feladat lehet Tessedik 
tragédiájának megfejtése. De egyben nehéz lélektani 
probléma is. Mert nem egy, de több oknak összemű-
ködéséből következett az be. Paptársa irigységből el-
lene lázította szarvasi híveit. Azok vállalták a jól -
tevőjük ellen való fellázadás szerepét, s megbuktat-
ták őt. így fogalmazva bizonyára igen egyszerűnek 
látszik a dolog. Es mégsem az. Mert vájjon hogyan 
vállalhatták ezt a szerepet? Ez áll minden kérdésnek 
tengelyében. 

A dolog nyitját csak lélektani elgondolások ad-
hatják meg. Általános tünet, szinte lélektani szabály 
az, hogy az alacsonyabb intellektusú tömegek szíve-
sen elhisznek minden olyat, ami a fölöttük álló ve-
zetőembert kisebbíti, lealacsonyítja. Hibát kell kitalálni 
az addig szeretve, esetleg félve tisztelt feljebbvalóról, 
s az alantasok kéjelegve fogják leszállítani maguk 
közé azt, ki addig fölöttük állott. Leszállítják, és kö-
zelről nézik, és további gyengeségei után kutatnak 
vizsgálódó szemekkel. S az egyszer elhajított kő: ki 
tudja hol áll meg? 
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Annak aki ilyen lavinát akar elindítani egy 
vezetőember ellen, olyan fegyvere van, mely talán a 
világ teremtése óta mindmáig a legbiztosabban hasz-
nálható fegyver. Ez a hátmögötti hazugság. Olyan vá-
daskodás, mely ellen nincs védekezés. Olyan ítélet 
lesz ennek befejezése, amelynek kimondása előtt 
nem hallgatják ki a vádlottakat. 

De milyen indítóokai lehetnek annak, aki a hát-
mögötti hazugság, a rágalmazás fegyvereivel ilyen 
harcot megindít emberlársa ellen? 

Kiváló embereknek osztályrésze, hogy irigyeik 
vannak. A mások sikere csak egészen önzetlen embe-
rek előtt kedves. Sikerünk még addig legjobbnak hitt 
barátunk barátságát is megingatja. Az, ha valaki 
őszintén, önérdek nélkül tud örülni embertársa sike-
rének, talán legbiztosabb ismertetője: a jó embernek. 

Tessedik Sámuelnek szédületes munkássága ré-
vén szédületesek voltak egyidőben külső sikerei is. 
Uralkodók, államférfiak, tudósok, szakemberek teljes 
elismerése kísérte fáradozásait, s csakis így történ-
hetett, hogy annyi anyagi és erkölcsi akadály között 
ötvenhárom éven át tudta folytatni munkáját . 

Egymásután következő három uralkodó ismerte 
nevét, és nagyraértékelte eredményeit. Talán a leg-
nagyobb kitüntetés a vele szellemi rokon II. József 
császár részéről érte. Ennek az uralkodónak felette 
kedvére való volt Tessedik szarvasi működése, s ma-
gas kitüntetésekkel igyekezett buzgóságát ébrentar-
tani és fokozni. 1787 szeptember 2-án a császár ren-
deletére megjelent Szarvason Angyal József békés-
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vármegyei alispán, Sztermenszky főjegyző és más 
vármegyei funkcionáriusok. A nép épen vasárnapi 
istentiszteletre gyülekezett féltíz órakor a templom-
ban, amikor Sztermenszky az oltár elé lépett, s ün-
nepélyesen felolvasta a német nyelven írott császári 
leiratot. Utána Angyal József hatalmas magyar be-
szédben ecsetelte az ünnepély okát és fontosságát, 
majd egy aranygyűrűn és vörös szalagon függő hu-
szonöt arany értékű érmet nyújtott át Tessediknek. 
mint a gazdasági intézet megalapítójának, egy mási-
kat pedig feleségének és buzgó munkatársának. Az 
ünnepély német és tót nyelven mondott köszönő be-
szédekkel ért véget. Ez a nagy kitüntetés, mint írja, 
,.okozott sok jó, de talán még több kellemetlen fel-
tűnést oly embereknél, kiknek szíve így szólott: aut 
imiteris aut oderis." A következő évben majdnem 
még ennél is nagyobb kitüntetés érte. Június 27-én. 
az akkor Zimonyban tartózkodó császár elhatározta, 
hogy Szarvasra jön meglátogatni Tessedik intézetét. 
Betegsége, majd halála miatt e látogatás elmaradt^ 
azonban Zimonyban személyesen tárgyalt Tessedik-
kel több fontos dologról. Ugyanazon évben kitüntető 
megbízatás érte. Augusztus 5-én legmagasabb leirat 
szólította fel. hogy „őcsászári és királyi apostoli fel-
ségének három fontos tárgy fölött részletes írásbeli 
felvilágosítást" adjon (össze kellett írnia a török 
határon levő császári hadsereg visszaéléseit, stb). 
1791-ben II. Lipót király kihallgatáson fogadta, s ez 
alkalommal ezt a sokatjelentő nyilatkozatot tette: 
,.Magyarország ilyen intézetek nélkül sohasem fog 
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más nemzetek fokára fölemelkedni, Ön mint hazafi 
az intézetnél már megtette a magáét, most raj tam a 
sor, hogy én is hozzájáruljak az ön intézetéhez." A 
harmadik uralkodó, ki tudomást vett róla, Ferenc 
király volt. 1798 augusztus 10-én dicsérő oklevéllel és. 
huszonhat arany értékű éremmel tüntette ki; ennek 
egyik lapján a király arcképe, a másikon „lege et 
Ilde" fölírás volt. 

Uralkodókon kívül sok magasállásű egyéniség 
érdeklődése szerzett jóleső elégtételt Tessediknek. 
1805 június 16-án kétnapi előzetes bejelentés után az 
őt hírből jól ismerő József nádor látogatta meg 
Szarvason, hogy saját szemeivel lássa a hírneves fér-
fiú nagyjelentőségű próbálkozásait. Együtt sétáltak 
ki a szarvasi utcákon gazdasági kertjébe, s ott meg-
mutogatta neki az épen teljes pompájában zöldülő 
mezőket, fákat, elmagyarázta gazdasági módszereit. 
A nádor nagy tetszéssel látta és hallgatta az ottani 
eredményeket, s magas megelégedése jeléül s szarvasi 
látogatása maradandó emlékéül Tessediket és családja 
tagjait nemesi rangra emeltette. 

Külföldi tudósok úgy foglalkoztak vele, mint 
Európa egyik első gazdasági szaktekintélyével. Mayer 
Frigyes kupferzelli híres nemzetgazda nagy elisme-
réssel nyilatkozott tanítási módszeréről, melyet 1784-
ben egy bécsi folyóirat, mint a falusi iskolák szá-
mára követésre méltó mintát ajánlott. 1788-ban Sick 
berlini, Frentzl drezdai és Tolnay pesti tanárok tekin-
tették meg intézetét. Kétszer szólították fel, hogy az 
oroszországi „tan- és gazdászatügyet" rendezze. I)e 
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nagy volt becsülete egyházmegyéjében, hazájában is. 
1786-ban esperessé választották, ő azonban e tisztet 
elhárította magától. A pozsonyi kir. tanügyi bizottság 
tagja lett, s ott együtt dolgozott a híres Felbiger apát-
tal. 1787-ben a Szarvason tartott egyházmegyei gyű-
lésen szarvasi paptársa jelenlétében jegyzőkönyvi dicsé-
retet kapott iskolája páratlan sikereiért, leszögezve, 
hogy „mind az kiválólag a jelenkori neveléstudomá-
nyokban legjártasabb és az iskolának élő Tessedik 
Sámuelnek érdeme". Gróf Festetics György az általa 
1797-ben alapított keszthelyi Georgicon tervezésekor 
tanácsát kérte, vele levelezett, s hozzá öt fiatalembert 
küldött, hogy azok az ő uradalma számára ott képez-
zék ki magukat gazdatisztekké. Majd igen kedvező 
feltételek mellett felkínálta neki a Georgicon igaz-
gatói tisztét. 1798-ban kiadott királyi leirat szüksé-
gesnek mondta ki a szarvasihoz hasonló gazdasági 
intézetek felállítását, s addig is, míg az új tanrendszer 
az egyetemen s az akadémiákon is életbelép, a tanulni 
vágyó i f jakat a szarvasi intézetbe rendelte. A jénai 
mineralógiai társulat főleg talajjavítási módszeréért 
oklevéllel tüntette ki. 1800-ban Nákó Kristóf az ő 
tanácsai szerint rendezte be a nagyszentmiklósi föld-
művesiskolát. 

Ε nagy sikerekhez kisebbek egész sora járult. 
Pesti evangélikus zsinati tagság, a királyi udvarba 
való kiküldetés, és nem utolsó helyen :intézele nyilvá-
nos vizsgái. Ezeken előkelő idegen, meg szarvasi ven-
dégek egyöntetű lelkesedéssel fejezték ki bámulatu-
kat a nagyszerű eredmény fölött. 



A mai szarvasi Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanintézet épülete. 
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Mindezt látni és hallani volt kénytelen Boczkó 
Dániel, Szarvasnak másik evangélikus lelkésze, kit 
1786-ban Tessedik a jánlatára hívtak Szarvasra lel-
késznek. Nem mondhatni, hogy Tessediknek ez a 
paptársa s hamarosan ádáz ellenfele egészen híján 
lett volna értékes tulajdonságoknak. Bár jellemében 
mélységek tátongtak, bizonyos irányú tevékenység 
megkülönböztette őt az átlagos tevékenységű papi 
típustól. Tót nyelven irogatott, s elemiiskolai tót 
olvasókönyvét több evangélikus iskolában használták. 
Tehát őbenne is volt ambíció és épen ez lett a 
Szarvasra jövetele után itt beállott tragikus fordulat 
oka. Mert ambíciójával nem állott arányban tudása, 
jelleme és buzgalma. Hivatalában igen hanyagnak 
ismerték. Magatartása cinikus, sőt pórias volt. Sze-
rencsétlensége, hogy olyan ember mellé került hiva-
taltársként, mint Tessedik, a tudás, jellem és buzga-
lom mintaképe mellé. És a sikerek megtestesülése 
mellé. 

A kettejük közötti viszály, úgy látszik, hamaro-
san Boczkó Szarvasra kerülése után megkezdődött. 
Tessedik, ki tizenkilenc évvel régibb szarvasi pap 
volt, mint minister-primarius, azaz igazgató-lelkész 
szerepelt. Mint ilyennek nemcsak nagyobb rangja, 
hatásköre, de addig nagyobb jövedelme is volt a 
másik papénál, ő azonban, úgy látszik, már elejétől 
fogva jól ismerte Boczkó féltékenykedő, irigykedő 
jellemét, s már 1786-ban Péteriben olyan megegye-
zést kötött vele, mely fizetésben, rangban egyenlővé 
tette vele paptársát. Természetesen az egyházközség 
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kormányzása továbbra is az igazgató-lelkész kezeiben 
futott össze. De már az összes ezenkívül álló lelkészi 
teendőket s az iskolák látogatását hetenként felváltva 
végezték; az egész stólát a hetes-lelkésznek kellett 
beszednie, s azt úgy osztották ketté egymás között. 
Még abban is megegyeztek, hogy minden fontosabb 
ügyet megbeszélnek. Tessedik tehát a béke biztosítása 
végett nagy engedményeket tett igényteljes paptársá-
val szemben. Boczkó azonban nem az az ember volt, 
kit ilyen papos jószándék lekenyerezett volna. Még az 
sem használt a béke ügyének, hogy Tessedik az azon 
években született gyermekei keresztapaságára is őt 
kérte fel. Ö nem bírt kibékülni jószándékú lelkész-
társa sikereivel és magasabbrendűségével. A torzsal-
kodás a jövedelem kérdésében kezdődött. Mert bár a 
készpénzfizetés egyenlően évi 96—96 forint volt, a 
természetben élvezett jövedelmek teljes egyenlővé-
tételét keresztülvinni nem tudták. Ilyen volt elsősor-
ban és mindvégig a lakás, a paróhia kérdése. A mi-
mster-primarius természetszerűleg a két paróhia kö-
zül a szebbiket, nagyobbikat használta, már csak az 
időbeli elsőbbség szerzett jogán is. Boczkó azonban 
ilyen szerzett jogok lehetőségét, úgy látszik, kezdet-
től fogva nem ismerte el. De igazi fájdalmát paró-
hiája másodrendűsége felett csak akkor érezhetett 
még, amikor Tessedik 1791-ben felépítve híres 
intézete emeletes iskolaépületét, azzal egyúttal a 
maga számára fényes úri paróhiát is épített. Mert 
iskolája balszárnyában állott öt szobából álló pom-
pás paróhiája, amely mellett Boczkó háromszobás 
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régi paróhiája csakugyan „nagyon kényelmetlen" le-
hetett. De nem volt biztosan megállapítható a két 
lelkésznek a hívektől szedni szokott jövedelem-há-
nyada sem. Ügy látszik, Boczkó e kérdésben sérel-
mekkel állhatott elő, mert az 1793-ban Szarvason tar-
tott egyházmegyei gyűlésen erről, mint a viszály oko-
zójáról tárgyaltak már. „Az a viszály, — mondja a 
jegyzőkönyv, — mely Tessedik és Boczkó tisztelendő 
urak közt van, úgy csillapíttatott le, hogy amaz a 
béke kedvéért" a hívektől szedni szokott jövedelmek 
méltányos és pontos elosztását indítványozta. A béke-
jobbot tehát megint Tessedik nyújtotta Boczkó felé. 
És megint hiába: egy év múlva már ú j r a tárgyalták 
a kérdést, 1795-ben pedig újból pontosan körvonalaz-
ták a terménybeli jövedelmeket. 

Tessediknek minden újabb lépése a béke érdeké-
ben elbukott. Csoda-e, ha minden jószándékának 
füstbemenését látva, lassanként kezdte kissé elhagyni 
béketűrése? És ha nagyon megérthető idegeskedé-
sében olyat is tett, ami némi kis szépséghiba volt 
szokráteszi magaviseletében? Egy idő óta nem láto-
gatta az egyházmegyei gyűléseket, sőt dékáni tiszte 
ellenére az iskolai vizsgákat sem. Éppen csak ez kel-
lett ellenfelének! Mert e kicsi kilengésekkel fegy-
vert adott kezébe, s elképzelhetjük, milyen mo-
hón igyekezett az kézbevenni azt! Hamarosan elérte, 
hogy Tessediket megfosztották dékáni tisztétől, s az 
1798-i gyűlésen már mint valóságos vádlott jelent 
meg, kinek kötelességmulasztásért kellett felelnie. 
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Boczkó e nagy sikereit ügyes politikával tudta 
elérni. Mint hátmögötti, alattomban dolgozó ember, 
nagy ügyességgel és furfanggal nyerte meg a maga 
részére az egyházi elöljárókat, a presbitereket és a 
lanítókat. Szimonidesz esperessel sietett komaságba 
jutni, és kivált a Szarvasra kerülő ú j tanítókat igen 
ügyesen vette kezelésbe. Mert a siker gyűlöletessé tesz, 
s ahogyan Tessedik szereti emlegetni: aut imiieris, 
aut oderis. 

A képzelt, vagy valóban fennállott anyagi felsőbb-
rendűség mellé mint ok, hamarosan a sikerek, a nép-
szerűség, a tekintély, a hírnév miatti is odaállott. Ott 
volt a gazdasági iskola, Tessedik sikereinek nemcsak 
szimbóluma, de jórészben elindítója és állandó for-
rása is. Ha azt sikerül megbuktatni, annak bukása 
a gyűlölt ellenfelet földre teríti. De milyen alapon is 
lehetne megtámadni ezt a felsőbb körök részéről any-
nyira felértékelt intézményt? S mindenekelőtt: kiknél 
kell azt elgáncsolni? Az utóbbi kérdés nem lehetett 
probléma. Semmi esetre sem a felsőbb köröknél, 
hanem csakis a dolgok helyes, önálló megítélésére kép-
telen egyszerű embereknél, Tessedik híveinél. 

Nagy ügyességgel készítette elő ezt a támadást 
Boczkó. Minden kicsiből nagy dolgot csinált, hogy 
gyűlölt vetélytársát saját népe előtt kisebbítse. Egy 
sereg, lélektanilag igen érthető körülmény magyarázza 
e küzdelme sikerét. Legyen a megtámadandó félben 
bármi jelentéktelen, érdemileg talán szóba sem kerülő 
szertelenség, azt ügyes beállítással, nagyítóüvegen 
mutatva mint gyűlölet-tárgyát alkalmazhatjuk. Tesse-

2 
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diknek híveivel szemben is alkalmazott szigora, kálvini 
erkölcsjavító intései így lettek felhasználva. A tanító-
kat némi jövedelmektől fosztotta meg, amikor a pénzre 
váltani szokott halotti búcsúztatókat eltiltotta, ő maga 
sohasem járt el a lakodalmi-, keresztelő-lakomákra, 
halotti-torokra; ezt most kezdték úgy tüntetni fel, hogy 
büszkeségből, gőgből teszi, hogy lenézi a népet. Az 
alsóbb osztályok számára írott olvasókönyvében nem 
volt közölve a Miatyánk, a Hiszekegy. Iskolájában 
(felsőbb rendeletre, de ezt az ellenfél elhallgatta) nem-
csak protestánsok, de katolikusok is voltak. Mikor 
Pozsonyban a királyi tanügyi bizottságnál dolgozott, 
Felbiger apáttal esténként hosszas sétákat tett. Mindez 
elég bizonyíték lehetett arra, hogy nem elég erős 
evangélikus. Mikor iskolája épületének homlokzatára 
az industriát ábrázoló szobrocskákat akarta állítani, 
készen volt a vád, hogy bálványokat emel. És ámbár 
mint lelkész, ahogyan láttuk, elsőrendű volt a maga 
nemében, megvádolták, hogy papi funkcióit elhanya-
golja, hiszen állandóan földje mellett van. De maga az 
új reform-tanítási rendszer, a régivel való szembe-
helyezkedés, mind olyan „ok" lehetett, mit ügyesen 
lehetett a konzervativizmusra mindég hajló paraszt-
ság előtt szerepeltetni. A latin nyelv taníttatásának 
szükségessége imponált az egyszerű embernek, mert 
nem értette e nyelvet. Tessedik nem akarja a latint, 
mondogatták, következésképen Tessedik nem akarja , 
hogy a parasztfiúkból művelt emberek legyenek. 

Szigorban, puritánságban való szertelenség, sza-
kítás a régivel, ismeretlen újnak bevezetése, soha nem 
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látott, egyedülálló lelkipásztori tevékenykedés: mind-
ezt ügyesen lehetett felhasználni azok előtt, kik bár 
eladdig szeretve, félve követték, de mégis csak kedve-
sebbnek tarthatták ez örömökben való korlátlan szaba-
dosságot, kiknek lelke vonzódott a régihez és a meg nem 
értett, titokzatos ismeretlenhez. Mindezt tudatosan ke-
zelte az ellenfél. 

Megindult tehát a támadás az iskola ellen, mi-
helyt az elégiiletlenség kirobbantására kívülről jött 
kitűnő alkalom kínálkozott. A m. kir. helytartó-
tanács a dolgok hosszas előzetes tanulmányozása 
után Szarvas községet arra a csekély áldozatra szó-
lította fel, hogy a közlegelőből méressen ki egy da-
rab földet a hivatalos körök véleménye szerint anv-
nyira ^íagyértékü Tessedik-féle intézet részére. Ezért 
a darabért a kincstár a községnek cserébe kincstári 
pusztát ajánlott fel. Tehát mindössze is cseréről volt 
szó, s az áldozat csupán abban állott volna, hogy a 
község a maga közvetlen közelségében levő földjéért 
távolabbit kapott volna. 

Amikor a község a kérésre válaszolt, minden azt 
mutatta, hogy vezetőit már sikerült megnyerni Tes-
sedik ellen. A válasz felsorolta mindazt a veszteséget, 
mely' a községet éri a cserével. Ügy tüntette fel, 
mintha a legnagyobb áldozatot hozná, amikor ezzel 
szemben is az országos és közérdekre való tekintettel 
mégis elvállalja azt. De, hogy „a nagy summának — 
ír ják —• melyet az institutumhoz tartozó épületekre tet-
tünk, valahára hasznát is lássuk, a magunk fogyatko-
zásával is hajlandók vagyunk átengedni a területet," 
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többek között olyan feltétel mellett, ha az átenge-
dendő 1600 holdért cserébe 3400 holdat kapnak. A 
kamara ezt a tervet nem fogadta el — természetesen. 
De, ami azután már nem természetes, a község nem-
sokára még ezt az uzsoráskodó követelését sem volt 
haj landó teljesíteni. 

Olyan idők következtek most Szarvason, mintha 
belháború lett volna. Gyűléseken, sőt még a tem-
plomban is nyíltan támadták Tessediket. „A szent-
egyházban, hol a vétket irtani, az erényt oltogatni, 
istenigéjének magvait hintegetni s az Istent imádni 
kellene, Tessedik ellen villámok szóratnak, gyűlölet-
szülte rágalmak hintetnek, a nép lázíttatik. zendülés 
támasztatik, s az egyház romlásra vezettetik" — írta 
Tózsa István vármegyei orvos. Mindent támadták, mi 
tőle eredt, amit ő mondott. Mikor egv vasárnap Márk 
evangéliuma (VIII., 1—10) alapján a takarékosságról 
prédikált, Boczkó a következő vasárnap cáfolta en-
nek a beszédének igazságait, azt fejtegetve, hogy az 
embernek nemcsak vagyongyűjtés a feladata, hanem 
az, hogy erkölcsös, vallásos legyen. És a szószékről 
nemcsak kritizálta, sértegette is Tessediket. A nép 
pedig hallgatta, s a vádakat a magáévá tette. Község, 
egyház, Boczkó lelkész s a tanítók egyek lettek a 
gyűlöletben, s együttes támadást intéztek minden 
vonalon. 

Amíg addig az ellenfelek megosztva vonultak 
fel, az 1795. év elején már együttesen igyekeztek le-
svijtani. Az ütközet a gazdasági iskola megbuktatását 
kellett, hogy eredményezze. Ha ez megbukik: bukott 
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ember Tessedik is. A támadó parasztok azonban olyan 
jelszóval indultak ez intézmény ellen, mely gondol-
kodóba ejthet. Olyan iskola kell, — mondogatták — 
hol a latint tanítják, nem pedig a fonást-szövést, azaz: 
iskolát akarnak s nem gyárat. Hangoztatták, hogy isko-
lájukat azért építették, hogy ott tanuljanak; ehelyett 
azt kell tapasztalniuk, hogy gyermekeik „a guzsa-
lyok által úgy megtompultak," hogy azt is elfelejtet-
ték, amit addig tudtak. Kijelentették, hogy az előző-
leg felkínált legelőt nem engedik át, iskolájukat 
majd arra használják, amire ők akarják, Tessedik 
menjen, távozzék az iskolától. ,,Bár már az egész or-
szágban —· írták — az a hír futamodna el, hogy a 
szarvasi iskolában többé nem dalolnak a fabrikán-
dok" s olyan tudományokat tanítanak, melyek „nem-
csak a jövendő testi életnek szerencséjére szolgálná-
nak, hanem az örök boldogságra is tartoznának." Bi-
zon ennek a papos szólammal befejezett községi nyilat-
kozatnak a szerzőjét nem nehéz kitalálni. Aligha a 
községnek földműves polgárai fejében született meg 
a gondolat, hogy felemeljék szavukat a csak a „testi 
életnek szerencséjére" szolgáló tanulmányok ellen. 

Az 1795-i tavaszon a harc már annyira elmérge-
sedett, hogy Tessedik a maga igazolása végett tárgyi-
lagos vizsgálat megejtését volt kénytelen kérni. Mol-
nár János esperest és Schwartner Márton egyetemi 
tanár t bízták meg a vizsgálattal, ő k annak megejtése 
után a május 28-i szarvasi esperességi gyűlésen meg-
jelentek, hogy ott Tessedik kívánságára békét hozzanak 
létre. A gyűlésen elő lehetett állani panaszokkal, 
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csak szenvedélyeskedni nem volt szabad. Elhangoz-
hattak tehát a régi kifogások, felhánytorgatták az is-
kola gyári jellegét, az olvasás, szépírás, a latin nyelv 
elhanyagolását. Mindent meghallgattak a kiküldöt-
tek, a hallottakon és tapasztaltakon tárgyilagosan 
ítélhettek magukban, s alapos meggondolások után al-
kothatták meg minden befolyástól mentes ítéletüket. 
Az egyházkerülethez beterjesztett, jelentésük alapján 
azután a kerület Tessedik iránt való teljes elismeré-
sét fejezte ki, megállapítva, hogy „nem lehet két-
ségbevonni ezen fáradhatat lan férfiúnak a király, az 
ország és a közügy iránt való legjobb szándékát". Az 
egyházi fórum után most már fellépet az állam is. 
A helytartótanács 5490 forintnyi segély nyújtását he-
lyezte kilátásba, s előkészítette az intézet nyilvánossá 
lételét. Már most csak Szarvas községe volt hátra a 
maga csekély áldozatával. Ennek természetszerűleg 
nem lehetett volna elmaradnia, hiszen az országnak is 
hasznot hajtó intézet legközelebbről mégis a szarva-
siaknak lehetett javára. Ez az áldozathozatal azonban 
— elmaradt, s minthogy arra legelsőben lett volna 
szükség, az intézet megbukott. Tessedik 1795 július. 
12-én egy királyi bizottság előtt bejelentette iskolája 
bezárását. 

Minden felülről, hozzáértő körökből jött hatalmas, 
támogatás gyengének bizonyult hát a helyi, hozzá 
nem értő tényezők ellenállásával szemben. Ekkor azon-
ban váratlanul megszólal a legrégibb pártfogó, a földes-
uraság. Báró Harruckern Jozefa írásban kötelezte ma-
gát, hogy Tessediknek az intézet céljaira átengedett 
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földeket továbbra is „valameddig Tessedik uram élet-
ben lész, a nevezett kerteket és szikes földeket ámbá-
tor ő kegyelme magát az urbariális taxának lefizeté-
sére ajánlotta, ingyen minden fizetés nélkül" átengedte 
neki, hozzátéve, hogy Tessedik halála esetére „mind 
azok az özvegynek ismét holta napjáig meg maradja-
nak oly feltétel alatt, hogy minden jugerumtól eszten-
dőnként az urbariális fele taxát" fizessenek. Ez a ne-
mes határozat az iskola megszűnése után, 1796 már-
cius elején kelt. 

Ez ú j ra felbátorította Tessediket. Kormánykörök-
ben is foglalkozni kezdtek az intézet újból való meg-
nyitásával. Mindezeknek híre azonban kiszivárgott, 
és nagy nyugtalanságot keltett az ellenfél táborában. 
Boczkóék ú j r a megmozdultak s az 1798. év elején tel-
jes erejével fellángolt ismét a harc. És dúlt a szent-
egyházban és a községben egyaránt. A február 5-i 
istentisztelet után a gyülekezet ottmaradt a templom-
ban, s Boczkó felolvasta előtte négy pontból álló ja-
vaslatát. Az egyik pont azt javasolta, hogy Tessedik-
nek építsenek ú j paróhiát, s akkor mostani lakása 
szobái is elemiiskolai tantermekké volnának alakít-
hatók. Ennek az igen átlátszó javaslatnak igazi célja 
az volt, hogy egyrészt eltávolítsák őt intézete épületé-
ből, másrészt annak hangoztatása, hogy az emeletes 
iskolapiilet nem paróhiának, de iskolának készült. 
Tessedik ellenmondott. Botrányos jelenetek következ-
tek most. Kováts János odavágta Tessediknek, hogy 
ő fiaikból szamarakat akarna nevelni, s végül is a 
templom tisztes hangulatában „a nép felzendülvén, 
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felkelt és a papok egyenetlenségén rútul megbotrán-
kozván, morogva hazament". 

Ε február 5-i ,.zendülés" ugyan Tessediknek 
szólt, de az a tény, hogy általában a papok egyenetlen-
ségét emlegették, már előre vetette árnyékát a dolgok 
új fordulatának. Most már legalább nem egyedül őt 
hibáztatták, s mintha a támadó fél lassan-lassan maga 
is közeledett volna a vádlottak padja felé. Boczkónak 
legalább is azt kellett éreznie, hogy legkíméletlenebb 
fegyvere, a lázítás, csütörtököt mondott. Ezért most 
megkísérelte törvényes keretek közöli mozogva jutni 
célhoz. Tárgyilagos hangú beadványban támadta hát 
a gondolatát annak, hogy Tessedik iskoláját esetleg 
újból megnyissák. Elismerte abban, hogy ilyen iskola 
alapítására vonatkozó szándék magábanvéve jó és 
dicséretes. De nem Szarvas lehetett szerinte egy ilyen 
intézet számára alkalmatos hely, és pedig többek kö-
zött azért sem, mert lakosai „bárgyú és műveletlen" 
tótok. Ez a megállapítása is eléggé tanuskodhatik 
amellett, hogy lassanként oszladozóban volt az a har-
mónia, mely közötte és a vele szövetkezett lázadó 
nép között egyideig, Tessedik-ellenes éllel, fennállt. 
És még mivel tetézi sértéseit volt szövetségesei ellen! 
Azt mondja, hogy e bárgyú tótok rossz hatással lenné-
nek az idegenből idekerülő tanulóifjúságra. Mintha 
fizetés akart volna lenni e megtisztelő megállapítás a 
legutóbbi zendülés végén ő ellene is megnyilvánuló 
hangulatért. Felsorolja azután a város kedvezőtlen 
egészségügyi, természeti viszonyait, köztük a sarat, és 
hozzáteszi, hogy Orosháza sokkal alkalmasabb hely 
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lenne egy ilyen gazdasági iskola számára (ott nincs 
sár?). 

Boczkó beadványának e néhány részletéből is 
megítélhetjük az ő tárgyilagosságát. Gyenge, sőt os-
toba érvek, s inkább árthattak az érvelőnek, mint az 
ellenfélnek. És csakugyan ebben az időben felsőbb 
körök előtt is kezdett már ismeretessé válni a Boczkó-
név, viselőjének helyes és igazságos értékelletésével 
kapcsolatban. Kezdték tudomásulvenni szégyenletes 
manipulációit. Ez a körülmény pedig csak megérlelte, 
siettette a fellépést Tessedik érdekében. 1798-ban 
kapta meg Ferenc király dicsérő oklevelét és arany-
érmét. Majd némi puhatolózások után újra érintke-
zésbe léptek a szarvasiakkal, kik —· és ez szenzációs for-
dulat volt — most már hajlandóknak mutatkoztak 
komolyan segítséget nyújtani az újra feltámasztandó 
intézetnek. Erre ez az 1799. év tavaszán ú j ra megnyílt. 

Ehhez persze a legnyomósabb segítség megint 
csak az alapító lelkesedése volt. A saját zsebéből 
újabb ötezer forintot fektetett belé. Hét éven át a 
tanulmányi alapból juttatott 1300 forinttal a kormány 
is segélyezte az intézetet. 

De az iskola újból való megnyitása a legféktele-
nebb dühre ingerelte ismét az ellenfelet. Boczkó ereje 
teljes és végső megfeszítésével is a porondra lépett. 
Nem bírta, nem bírhatta elviselni a maga vereségét. 
Határtalan gyűlölete azonban elhomályosította tisz-
tánlátását ez éles elméjű taktikusnak. Nem vette szá-
mításba azt az ellene is egyre erősödő zúgolódást, 
mely elmaradhatatlan következményeként lépett fel 
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azon eljárásnak, hogy azokat is becsmérelte, kiket 
csatlósaiul fogadott. Áldozatává lett továbbá egy ne-
vezetes és súlyos lélektani tévedésének, ő azt hitte, 
hogy pórias, durva,. cinikus magatartásával tartósan 
biztosíthatja népszerűségét azok előtt, kiket vezetni 
akart. Nem vette figyelembe, hogy a vezetőnek ki 
kell emelkednie a tömegből. Perikiesnek kell lennie, 
s nem Kleonnak. Amikor elvegyült a tömegben, meg-
ismertette hibáit és kiszolgáltatta magát. Mikor kezdte 
észrevenni e ballépése következményeit, már későn 
volt. Akkor meg mint zsarnok próbált a helyzet ura 
maradni, ő, ki addig Tessedik „zsarnoksága" ellen 
izgatott. Úgy az 1802. esztendő tá ján a szarvasi egy-
házközségnek az espereshez intézett levelei telve van-
nak ilyen zsarnokoskodási vádakkal Boczkó ellen; 
elpanaszolják, hogy Luther kiskátéját kivonta az 
iskolai használatból, s helyette önkényesen a magáét 
hozta be, amin a szülők annyira megbotránkoztak, 
hogy kijelentették, hogy inkább kiveszik gyermekei-
ket az iskolából. Ö erre a városházán durván lehordta 
őket, majd a legközelebbi vasárnapon a szószékről, 
papi köntösét teljesen félredobva, odakiáltotta nekik, 
„hogy ha ötszáz for int jában is a dolog fogna nékie 
kerülni, mégis a bosszúját kitölti". 

Azoknak az újra fellángoló harcoknak tehát, me-
lyek az iskola újból való megnyitása után folytak, ér-
dekes, új jellege is mutatkozott már. A felemelt fegy-
verek iránya megoszlott: már a lázító felé is mutatott. 
A nyugtalanság, a bizalmatlanság és ellenségeskedés 
szelleme végleg befészkelte magát a szarvasi viskók 
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történelem nagy véres korszakainak kicsinyített képe 
lett Szarvasra vetítve. S ha nem is ahhoz hasonló fegy-
verekkel, de itt is a gyűlölet csinálta a történelmet. 

Az 1801. esztendő forró nyarának egyik vasárnap-
ján Radatsovszky községi bíró, mint valami hadvezér, 
a városházára parancsolta a templomból kitóduló né-
pet. Ott először Tessedik ellen szórattak villámok, 
mert káplánt merészelt tartani, és mert a bírói hatás-
körbe is belé merészkedett avatkozni. Hamarosan 
azonban általános jellegűvé alakult át a támadás, s a 
nagy papi jövedelmek ellen szólt. És még egy nevezetes 
vonása: hogy tulajdonképen Radatsovszky egyéni 
műve volt. Tessedik, mint megtámadott, most maga 
tett feljelentést a bíró ellen egyéb erőszakoskodásai 
miatt is. 1802-ben maguk a parasztok is megvádolták 
Radatsovszkyt, hogy visszaél bírói hatalmával. így 
mintha a két fél — Tessedik és hívei — újra közeledni 
kezdtek volna egymáshoz. Egyelőre azonban még sike-
rült a két szarvasi pap, de kivált a dékán ellen újabb 
támadást kezdeni. A május 20-i egyházmegyei gyűlésen 
inkább az utóbbit vádolták, hanyagságot, civakodó 
hajlandóságot hangoztatva. S amíg az ezután következő 
vitában Tessedikkel szemben engedékenyeknek mutat-
koztak, kérlelhetetlenek maradtak Boczkóval szemben! 
Egyenesen reáparancsoltak, hogy a legközelebbi pün-
kösdig igyekezzék megbékíteni az egyházat, mert ha 
nem tenné, vizsgálatot indítanak ellene. Boczkó fog-
csikorgatva vette tudomásul e szörnyű vereségét, és 
hogy az utolsó, a leghalálosabb döféssel viszonozza a 
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ra j ta ejtett sebeket: ezen a gyűlésen tette meg híres in-
dítványát a békési evangélikus esperesség gimnáziumá-
nak felállítása tárgyában. Indítványát, mint a múltban 
is szokta tenni, tárgyi okokkal támogatta: egész nagy 
vidéken arrafelé nem volt evangélikus gimnázium. Ér-
veit elfogadták s felállították a mezőberényi (1834 óta 
szarvasi) gimnáziumot. Ez Tessedik intézetének halálos 
ítéletét jelentette. Győzött — látszólag — a humánus 
irányú oktatás elve a reális irányúval szemben. A való-
ságban: győzött az irigység. 

Tessediknek a Boczkó-féle indítvány elfogadásá-
ban észre kellett vennie a dolgok igazi fordulatát. Nem 
csoda, ha az ú jabb nagy csalódás, meg az évek óta 
tartó izgalmas, rettenetes hajszák egy percre megtörték 
ezt az annyi lelkierővel rendelkező férfiút. 1803 április 
25-én kelt az a levele, melyben püspökének bejelenti 
lelkészi állásáról való lemondását, miután tel jesen bele-
fáradt annyi bántalom, áskálódás és igazságtalanság 
elviselésébe. Nem tudhatjuk, hogy mi lehetett a célja 
e lemondási nyilatkozattal. Valóban elhagyni akarta 
azt a helyet, melynek annyi díszt kölcsönzött egy em-
beröltőn át teljesített kivételes sikerű és szorgalmú 
munkásságával? Avagy: megérdemelt elégtételt kapni 
tengernyi sérelemért? A felsőbb fórum, sőt most mái-
Szarvas is, az utóbbi értelemben fogta ezt fel. Ezért, 
amikor Radatsovszky bíró és az elöljáróság által kért 
vizsgálóbizottság jelent meg Szarvason, s meggyőződött 
a dolgok valódi állásáról, az ellene emelt vádakat elej-
tette, s őt az egyházmegyei gyűlés előtt, mint a nép 
javára dolgozó lelkészt dicsérő elismeréssel tüntette ki. 
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Ezzel szemben Boczkót végleg és teljesen elmarasztal-
ták, írásban kötelezve, hogy amikor paróhiáját el-
hagyja, tartozik „minden emberrel békességben élni és 
ha semminemű szín alatt a községnek semmi kárát 
vagy akármelly akadályát nem fogja koholni". És ami-
kor egy istentisztelet után felolvasták az ő lemondó 
levelét, „egy sem találkozott, aki felkelt volna 
őkegyelme mellett. . . ; úgy elhallgattak, mintha soha-
sem ismerték volna őkegyelmét". 

Az ellenfélnek ilyen bukása Tessedik teljes diada-
lát jelentette — Boczkóval szemben. Nem azonban egy-
általán is. Intézete sorsa a latin iskola felállításával 
meg volt pecsételve, s ezért amikor 1806-ban a tanul-
mányi alapból addig adott csekélyke segélyt is beszün-
tették, azon év októberében végleg megszűnt. Boczkó 
már nem érte meg ezt a diadalát: 1806 áprilisában, 
félévvel az intézet végleges bezárása előtt ötvenötéves 
korában meghalt. 

Tessedik Sámuel számára pedig elérkezett az élet-
nek azon szakasza, melyet ősznek, a hanyatlás korának 
szoktak nevezni. Iskolája bezárásával munkássága leg-
értékesebb eszközét ütötték ki kezéből. Ám munkátlan-
ság és Tessedik Sámuel: ez a két fogalom nem fért meg 
egymás mellett. Gazdasági és falufejlesztő tevékenysége 
nem szünetelt soha ezután sem. De amint életalkonya 
lassan előrehaladt, számolnia kellett hatalmas testi és 
szellemi erőinek csökkenésével. 

ö t híven ábrázoló arckép nem maradt reánk. 
A szarvasi gimnázium tulajdonát képező, egyetlen 
olajfestményű arcképe szelíd, nőies arcot mutat. 
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semmi, vagy legalább is alig felfedezhető energiával. 
Es nem maradt egykorú leírás, vagy hagyomány kül-
sejéről, fizikumáról. Következtetések alapján talán 
magas, de mindenesetre igen erőteljes, szívós férfi-
alaknak kell elképzelnünk, energikus arcvonásokkal, 
ö maga önéletírásában több betegségről ír. Ezekkel 
szervezete mindég könnyen megbirkózott. 

Erős szervezetét a munka, az alkotás vágya tette 
még erősebbé. Amíg nagy céljaink vannak, a testi 
nyavalyákat is könnyebben le tudjuk gyűrni. Öt is 
lelkesíthette elhivatottságúnak fölemelő érzése, mit 
külsőleg a siker is igazolt. Élete azon szakaszában 
azonban, melyhez az előbb mondottakkal elérkeztünk, 
lassan-lassan kevesbbedett számára a lelkesítő alkalom. 
Sőt oly sok élettapasztalatát tragikumának minden 
fájdalmas átérzése gazdagította. Életmüve szimbó-
luma, iskolája megbukott. Az 1806. esztendő körül úgy 
láthatta, hogy határkőhöz érkezett. A munka élet-
eleme volt, s ezért még ezután sem tudott pihenni, de 
a régi, gazdagon termékenyítő álmoknak vége volt. Az 
azokra való visszaemlékezés, a múltaknak felidézése, 
a mérlegelés korszaka volt életének utolsó szakasza. 
El-eltünedezett a végzett szép munkateljesítményeken, 
tanulságokat vont el azokból a maga és egyúttal — 
embertársai részére. Az 1804—5. években éveken át 
folytatott naplófeljegyzéseit egységes gazdasági kró-
nikába („Szarvasi nevezetességek") foglalta. 1817-től 
1819-ig megírta önéletrajzát. Az 1820. év táján azon-
ban egyre nehezebbé vált az egykor hatalmas szerve-
zetnek a munka. Két év óta káplánt tartott maga mel-
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lett. Reszkető írásán meglátszik, hogy igen fáradságos 
lehetett már számára a hivatalos funkció. 

1820 tavaszán eltemette második feleségét, hű 
élet- és munkatársát. November 12-én még megérte 
legkisebb leányának, Johannának Mikolay Istvánnal, 
egykori káplánjával, a későbbi orosházi lelkésszel való 
házasságát. Fájdalom és öröm: életének utolsó évét 
ezek váltakozása jellemzi, mintegy szimbolizálva egész 
hosszú életének borús és derűs fordulatokban gazdag 
folyását, mit Isten akaratában való feltétlen megnyug-
vással, úgy érezhette, hamarosan be is kell fejeznie. 

De még az elkerülhetetlen vég közeledésének ér-
zete sem tudta kötelességteljesítő buzgalmában feltar-
tóztatni, s úgy lehet, hogy közvetlenül ez okozta a vég 
bekövetkezését. 1820 december 19-én egy újonnan 
megnyitott temető felszentelésén vett cselekvő részt: 
ő végezte a temető első halottjának, Kasnyik Anna 
egyéves leánykának temetését. Nyolc nap múlva, 
1820 december 27-én kiterítve feküdt ravatalán, mi-
után 78 évet, 8 hónapot és 7 napot „nem annyira 
magának, vagy övéinek", mint inkább népe javának, 
a A'öznek élt, végig és teljesen. 

A szarvasi evangélikus ótemetőnek északi szélén, 
a többi síroktól elkülönítve, magában áll Tessedik 
Sámuel sírja. Egy évszázadon át a feledés fátyola bo-
rult a sírra és annak környékére. A gyermekei által 
emelt díszes emlékoszlop tájékát nem gondozták ke-
gyeletes kezek. Az elhagyatottság sivár érzését keltette 
ott minden: az egyik oldalon rendetlenül tenyésző 
ákácerdőcske, s a másikon a sírt kegyeletsértően sze-
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gélyező lucernástáblák. De vájjon akadtak-e sokan 
ezen száz év alatt, kik ebben az elhagyatottságban, 
ebben az ákácerdőcskében, lucernástáblában felfedez-
ték a szimbolumszerüséget? Mintha a véletlen akarta 
volna kikorrigálni egy hálátlan évszázad mulasztását, 
amikor Tessedik Sámuel elhagyatott sírja mellé az 
emberek figyelmeztetése végett ákáefát és lucernát 
helyezett. És amikor tavaszonként virágpompába öl-
töztek a fák, a természet küldötte el bennük minden 
egyes alkalommal a maga frissen kötött koszorúját. 

Száz esztendő és trianoni katasztrófa kellett hozzá, 
hogy az emberek is föleszméljenek. Ma már nagy 
ember megint Tessedik a hazában. Szarvasi iskolája 
is újra él. Nagyszerű fölemelkedések és meg nem ér-
demelt zuhanások: evangélikus nagyjaink sorsát pél-
dázza az ő életében-halálában. 
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L U T H E R - T Á R S A S Á G ÚJ K I A D V Á N Y A I : 

1. Két emlék a reformáció korából. 
Hans Sachs: A wittenbergi fülemile. 
Andreae Bálint: Az Isten igaz szolgájának jó élete. 
Mindkettőt fordította: D. Payr Sándor. Képekkel. 8°. Ara 
1 Ρ 60 fillér. 

2. Luther Márton: A katona hivatásáról. 
Lehet-e idvességes a katona hivatása? 
Fordította: Márton Jenő. 8°. Ara 1 Ρ 40 fillér. 

3. Tessedik Sámuel élete és munkássága. 
Irta: Nádor Jenő. Népirat. Képekkel. (Sajtó alatt.) 

4. Petőfi családi költeményei. 
Sajtó alá rendezte és az életrajzot írta: Vályi Nagy Géza, 
a Petőfi Társaság tagja. Képekkel. 8°. (Sajtó alatt.) 

5. Az utolsó nádorné. Mária Dorottya emlékezete. írta: D. Ko-
vács Sándor. Arcképpel. 8°. Ara 60 fillér. 

6. A Miatyánk képekkel. 
Luther Miatyánk éneke magyar sziveknek. Szász Béla for-
dítása. 8°. Oj kiadás. Ara 1 pengő és finomabb kivitelben 
3 pengő. 

7. Somogyi Béla: Tanterv és Utasítás a magyarországi evan-
gélikus népiskolák számára, 8°. Ara fűzve 2 pengő 40 fillér. 

8. Bereczky Sándor: Bibliai Történetek. 
Üj kiadás. 8°. Ara fűzve 1 pengő 80 fillér. 

96.667. — Hornyánszty Viktor R.-T. m. kir. udvari könyvnyomda, Budapest. 
Felelős vezető: Nemes Lajos. 
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