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A kiállítás összeállításában kiemelt 
köszönettel tartozunk Fehér Katalinnak, 
aki tanulmányainak szövegeit rendelke-
zésünkre bocsátotta.

Köszönettel tartozunk
a Tessedik Sámuel Múzeum és
 Szárazmalom, Városi Könyvtárnak az 
épületfotókért, 
Balogh Mihály kunszentmiklósi 
latin-magyar-könyvtárszakos tanárnak a 
latin fordításért



Bevezető

Albertin, az evangélikus lelkészlakásban szü-
letett Tessedik Sámuel 1742. április 20-án. 
Erre emlékeztet az 1942-ben elhelyezett em-
léktábla a ház oldalán. (ld. következő oldal) 
A domborművön a Szarvason ugyanekkor 
felállított Tessedik-szobor jelenete látható a 
táblán kicsinyített, domborműves kivitelben, 
jobb oldalon kiegészítve a templommal.

Tessedik dombormű szülőházának, az Albertirsai 
lelkészlakásnak a falán.

Fotó: Steinerné Hófer Erzsébet, Forrás: Köztérkép, 

https://www.kozterkep.hu/18191/tessedik-samu-
el-emlektabla

https://www.kozterkep.hu/18191/tessedik-samuel-emlektabla )
https://www.kozterkep.hu/18191/tessedik-samuel-emlektabla )
https://www.kozterkep.hu/18191/tessedik-samuel-emlektabla )


Ezen kiadvány nem vállalkozik az igen 
gazdag teljes életmű bemutatására. 
Életének 78 évében nagyon sok önálló 
kiadványt, kiállítást is megérdemlő tevé-
kenysége, eredménye volt. 

Itt most csak a kifejezetten az iskolákkal 
kapcsolatos tevékenységébe kívánunk 
bepillantást nyújtani szemelvényeken 
keresztül. Korabeli és későbbi kutatóktól 
származó idézeteket villantunk fel ké-
pekkel kiegészítve.

Hangsúlyoznunk kell, hogy Tessedik 
Sámuel a neveléstörténet egy kiemelkedő 
alakja, emellett a mezőgazdasági terüle-
ten végzett tevékenysége is újító és meg-
határozó.

Az egyes fejezetekhez játékok is kapcso-
lódnak segítendő az érdeklődés felkelté-
sét és néhány Tessedikre vonatkozó in-
formáció megjegyzését.

Játékok

Itt olyan játékokat gyűjtöttünk össze, me-
lyek nemcsak egy-egy eseményhez, hanem 
Tessedik teljes életéhez kapcsolódnak. A 
játékok a játék nevére kattintva érhetőek el.

Tessedik életének helyszínei - játék

Tessedik szobrok és alkotóik

Tessedik életútja -
versenyként is játszható játék

Tessedik Sámuel tanítói életének állomásai 
- Időszalag

https://learningapps.org/watch?v=p8a7rfgqj20
https://learningapps.org/watch?v=phjqv4mwt20
https://learningapps.org/watch?v=p4m8kvyha20
https://learningapps.org/watch?v=p4m8kvyha20
https://learningapps.org/view10854575
https://learningapps.org/view10854575


Tanulmányai

Tessedik alap- és középfokú iskoláit 
Magyarországon végezte. Pozsonyban 
végezte el az evangélikus gimnáziu-
mot majd a magyar nyelvi tudásának 
fejlesztése érdekében a debreceni re-
formátus kollégiumban tanult tovább. 
Ezek után két évet németországi egye-
temen töltött. Teológiát, filozófiát és 
természettudományokat is tanult, azon 
belül mezőgazdaságot is.

Gyakorlatias megközelítésének megfe-
lelően tanulmányutakat is tett. Debre-
ceni diáksága után gyalog ment haza 
Pozsonyba és útközben felvidéki váro-
sokban tanulmányozta az őt érdeklő 
témákat, míg az egyetem után német 
városokat látogatott hasonló céllal.

Már ezekben az években is foglalkoztatta 
a tanulás gyakorlatias haszna és módja.

Bővebben...



Kezdő tanító, buzgó nevelő, 1766-1779

Tessedik Sámuel már pozsonyi gimnázi-
umi tanulmányai után házinevelőséget 
vállalt  helyi polgárok gyermekei mel-
lett. Majd németországi tanulmányai 
után 1766-ban került házi tanítóként 
és udvari káplánként a nógrád megyei 
Cserhátsurányba a Sréter családhoz. 
Majd 1767-től már Szarvason teljesít 
szolgálatot evangélikus lelkészként és 
iskolafelügyelőként. Ez tartós állomás-
helye lett, hiszen élete végig itt élt és 
dolgozott. Itt is helyezték végső nyuga-
lomra.

Szarvason már a munka elején nagy mér-
tékű tudatlansággal szembesül. Minden 
eszközt és lehetőséget megragad, hogy a 
gyülekezet tagjait tanítsa, nevelje. Próbál-
ta pótolni az iskolát a prédikációkün túl 
családlátogatások, beteglátogatások alkal-
mával, a családjánál kosztos diákok ese-
tén. Külön foglalkozott a szülőkkel, gye-
rekekkel és természetesen külön gondja 
volt a tanítókra is. Beszerezte a pedagógi-
ai szakirodalmat, próbált olvasókört ala-
pítani, olvasókönyvet adott ki...

Bővebben...
 



Tessedik szobra Cserhátsurányban 1960 óta
Alkotó: Szederkényi Attila, 
Fotó: Tarjáni Antal, Köztérkép
 https://www.kozterkep.hu/35140/tessedik

Tessedik eredetileg 1942-ben felállított szobra Szarvason
Alkotó: Keviczky Hugó, 
Forrás: Köztérkép 
https://www.kozterkep.hu/7554/tessedik-samuel

https://www.kozterkep.hu/35140/tessedik
https://www.kozterkep.hu/7554/tessedik-samuel


A nevelői, iskolapítói szándék

Önéletrajza szerint az iskolaalapítást több-
féle esemény és gondolat érlelte meg. Eb-
ben egyik első példája lehetett édesanyja, 
aki özveggyé válása után is fontosnak tar-
totta gyermekei taníttatását és erre a pénzt 
más gyermekek nevelésével gyűjtötte. 
Emellett visszaemlékezésében több tanárát 
is említi. De a legnagyobb indíttatást felte-
hetően az adta, hogy látta a környezetében 
uralkodó tudatlanságot, ő maga pedig tele 
volt tettvággyal, gyakorlatias gondolatok-
kal.

A sokéves tapasztalat és különféle neve-
lő és fejlesztő próbálkozások hosszú évek 
után összetalálkoztak a Ratio Educationis 
császári oktatási rendelet végrehajtásához 
szükséges iskolavizsgálatokkal. 

Ezekkel Tessediket bízták meg. Az iskolák 
meglátogatása és módszeres vizsgálata 
arra késztette, hogy maga alapítson isko-
lát.

Bővebben...



A gazdasági iskola 1780-1795

Tessedik 1780-ban megkapja a Károlyiaktól 
az iskola építéséhez szükséges földet és saját 
költségen belekezd a munkálatokba. Megva-
lósítja tervét, kifejezetten gazdasági iskolát 
alapít.

Bővebben...



Az iskolaépület

A tanulók nagy száma miatt kinőtték az 
eredeti iskolaépületet, így Tessedik saját 
költségén 1789-1793 között új, emeletes 
iskolát építtetett. A régit pedig tanműhely-
ként hasznosították.

Bővebben...
Az iskolaépület eredeti alakjában

Forrás: Nagy, 1940, 51.

Az iskolaépület mai állapotában
Fotó: Tessedik Sámuel Múzeum



Mindkét képen látszik a főbejárata fölötti 
tábla.

Ezen a következő latin nyelvű felirat olvas-
ható:
„Hoc Instituto
pellitur e Scholis Patriæ
ignavia
quod industriæ monumentum
posuit
Populus Szarvaschiensis
A.1791”

Latin nyelvi feladat - kezdőknek

Latin nyelvi feladat - haladóknak

Magyarul:  
„Ezzel az intézettel
kiűzetik a haza iskoláiból
a tétlenség.
A szorgalomnak ezt az épületét,
hogy az utókorról gondoskodjék
állította 
a szarvasi nép
az 1791. esztendőben.”

https://learningapps.org/watch?v=pgp4xbduk20
https://learningapps.org/watch?app=10892974


Az iskola bezárása és újraindítása tanító-
képzőként, majd végleges bezárása, 1795-
1806

Az iskola sorsát Tessedik pénzének elfo-
gyása, a korabeli politikai helyzet és az 
egyházi elöljárókkal való rossz viszony 
meghatározta. Mindezek következtében 
1795-ben, 15 év után be kellett zárnia. 
Ettől a korábbi szakmai és császári elis-
merések sem mentették meg.

3 évvel később királyi támogatással az is-
kola újranyitotta kapuit. Ehhez viszont új 
feladatot kapott, a gazdászképzés mellett 
a tanítóképzést is el kellett indítani. Ez 
egyben munkásságának elismerése is volt.

Az anyagi támogatás viszont ekkor sem volt 
elegendő, ennek következtében az amúgy 
sikeres és hiánypótló iskola 7 évnyi újbóli 
működés után 1806-ban végleg bezárt.

 Bővebben...

Játék - Rakja újra össze, indítsa újra az isko-
lát!
40 db-os

15 db-os

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a2738d658bb
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=198b8d933039


Tanulmányai

Pozsonyi evangélikus gimnázium
“Hétéves volt amikor apja meghalt. Anyja Pozsonyba költözik 
s Tessedik itt járja iskoláit az evangélikus gimnáziumban. A 
gimnáziumra még Bél Mátyás, a magyar felvilágosodás egyik 
legragyogóbb elméje nyomta rá a racionalizmusban mélyen 
gyökerező szellemét. Az ő tanítását követte az iskola, amikor a 
kritikai vizsgálódás szüksége mellett lakóhelyünk és a rajta élő 
nép megismerését elsőrendű kötelességként hangsúlyozta. Ben-
ne a diák humánus műveltséget kapott, de a racionalizmus és a 
belőle táplálkozó pietizmus hatására a tapasztalat elsőbbségét 
hirdette a tekintélyekkel szemben. Világnézete anthropocentri-
kus volt, az emberi boldogulás és boldogság útjait kereste, s ezt 
azokban a tettekben találta meg, amelyek ésszerűek és haszno-
sak. 

Tessedik itt szívja magába a felvilágosodás utilisztikus és mora-
lizáló szempontjait, mely a gazdasági viszonyok javításával er-
kölcsi célokat kívánt szolgálni, s amely alkalmasabb életformák 
behozásával akarta boldogabbá, erkölcsösebbé és istenfélőbbé 
tenni az emberiséget.” (Benda, 1940.)

Debreceni kollégium és a felvidéki út
“Pozsonyból gimnáziumi tanulmányai végeztével Debrecenbe 
megy, s itt a kollégium vendégeként egy évig hittudományt és 
természettudományt tanul a főiskolán. Majd a Felvidéket járja 
be, hosszabb rövidebb időt töltve az egyes városokban. Ekkorra 
már véglegesen megérlelődött benne az elhatározás, hogy apja 
nyomán a papi pályára lép, — természettudományi érdeklődé-
se azonban továbbra sem lankad egy pillanatra sem.” (Benda, 
1940.)

“Tokajon, Kassán, Eperjesen, Lőcsén, Késmárkon, Beszter-
cén, Körmöcbányán és Selmecen keresztül, többnyire gyalog 
(mivel így több tapasztalást szerezhettem magamnak) vissza-
tértem Pozsonyba.” (Tessedik, 1818)

Németország 1763
“1763-ban, 21 éves korában a németországi Erlangen evangé-
likus egyetemére iratkozott be. A teológia mellett, itt, és más 
németországi egyetemeken, Jénában, Lipcsében, Halléban és 
Berlinben tovább bõvítette a debreceni kollégiumban Hatvani 
által megalapozott természettudományi ismereteit.” (Fehér, 
2002)

“1763-ban indultam el Erlangenbe. Ezen egyetemet azért 
választottam magamnak, mivel ott, amint tapasztalásból 
is meggyőződtem – minden tanszakokban kitűnő tanárok 
működtek, az ifjúság nem féktelen, a város egyike a legszeb-
beknek Németországban, és a gyári ipar és a művészet is igen 
virágzó állapotban volt.

A költségeket, minden stipendium és konviktus [ösztöndíj és 
bentlakás] élvezete nélkül az én gondos jó anyám viselte, aki 
egy pozsonyi zsidó nőnek segítségével minden évnegyedben 
15–18 aranyat küldött. Ezen szereztem magamnak tanesz-
közöket Camerer antikváriusnál, élelmet és ruhát; amellett 
maradt is néhány krajcárom.” (Tessedik, 1818)



“Miután Erlangenben két évet töltöttem, azon vágy keletkezett 
bennem, hogy más egyetemeket is meglátogassak. Megindul-
tam tehát mindenekelőtt Koburgon át Jenába, mégpedig gya-
log; onnét pedig Lipcsébe, Halléba, s Dessauon, Potsdamon, 
Spandauon és Charlottenburgon át Berlinbe mentem.

Halléban láttam a nagyszerű árvaházat mint szóló tanubi-
zonyságát annak, mennyi jót tehet az emberiségnek egy olyan 
jószívű és éleseszű férfiú, mint amilyen volt H. A. Francke.”(-
Tessedik, 1818)

A tanulás értelméről
“Értelmetlen és az életben hasznavehetetlen dolgoknak könyv 
nélkül való tanulása volt a legnagyobb kínja fejemnek és 
szívemnek. Önállóan nem gondolkozhatni, magamnak nem 
vizsgálódhatni, ez volt az én második nagy kínom; a harmadik 
pedig az, hogy az iskolában friss vérrel és egészséges testtel 
három-négy órát kellett egyfolytában ülnöm” (Tessedik, 1818)

A tanulás forrásáról
“Pharamond, Menoie, Gellert iratai és beszélő állatai voltak 
azok, melyekből én fáradhatatlan szorgalommal merítgettem 
természettani, gazdászati és erkölcsi-vallási ismereteimet. Egy 
tanárom rossz néven vette, hogy ilyenekkel foglalkozom, s 
arra intett, hogy tanuljak logikát, s akkor képes leszek minden 
dolgok felett helyes ítéletet mondani. De az én fejembe sehogy 
sem fért az, hogy ítélhessek oly dolgok felett, melyeket nem 
ismerek s amelyekről még fogalmam sincs.”(Tessedik, 1818)



Kezdő tanító, buzgó nevelő, 1766-1779

Pozsony - házinevelő
“Első nevelő munkásságom
Alig végeztem el gimnáziális tanulmányaimat, anyámnak 
bölcs tanácsa folytán házi nevelővé lettem néhány előkelő 
polgári háznál Pozsonyban, hol több nemes ifjút oktat-
tam különféle tárgyakban. Ezen hét éven át folytatott 
nevelősködésemnek következő hasznai voltak:

1. Megkönnyítettem szegény jó anyámnak gondjait.

2. Közelebbről megismerkedtem a különféle polgári, 
nevezetesen iparos, kereskedői és ügyvédi házak szokása-
ival, gondolkodásmódjával, előítéleteivel, háztartásával, 
példabeszédeivel, hibáival, kihágásaival, erényeivel és 
szükségeivel. Hol lehetne ezt az iskolában megtanulni? 
S mit ér minden tanulás ezek ismerete nélkül?

3. Itt tanulmányoztam tanítványaimnak tehetségeit, 
képességeit, hibáit és gyengéit, de egyszersmind azon 
forrásokat és okokat is, melyekből hibáik eredtek.

4. Megtanultam ismerni a házi urak és asszonyok, a 
gyermekek és szolgák, segédek és inasok, patvaristák 
[ügyvédbojtárok] és vezetők, szakácsnék és szolgálók, 
házibarátok és társalgók jó és rossz erkölcseit, s már 
ifjúkoromban oly világ- és emberismeretet szereztem 
magamnak, mely nélkül a világon oly keservesen lehet 
boldogulni!” (Tessedik, 1818)

Cserhátsurány - házitanítóság - 1766
„A Srétereket az ismeretszerzésben is ambiciózusság 
jellemezte. Gyermekeik nevelésére, taníttatására nagy 
figyelmet fordítottak. Erre a célra házitanítókat fogadtak. 
Olyan személyt választottak ki a feladatra, aki a puritán 
evangélikus egyházi nevelést biztosította, ugyanakkor a 
lelkészi teendőket is ellátta. Így került 1766-ban az egyete-
mi tanulmányait éppen befejező Tessedik Sámuel Surány-
ba. Házi tanítóskodott és udvari káplánságot vállalt az 
akkori Sréter-kastély uránál, Sréter Györgynél. Tanítja azt 
a Sréter Jánost, aki 1836-ban a Nemzeti Vizsgáló Bizottság 
vezetőjeként Nógrád megye iskolai helyzetét is vizsgálja.” 
(Általános…, é.n.)



Szarvas - lelkész és iskolafelügyelő - 1767-
“Tessedik külföldi tanulmányok után, a felvilágosodás, fő-
ként a német filantropizmus eszméivel felvértezve, 1767-
ben érkezett Szarvasra, a kis alföldi mezővárosba, ahol 
azután 53 évig élt és dolgozott, mint evangélikus lelkész. 
Még abban az évben megbízták a Békés megyei evangéli-
kus iskolák felügyeletével is.” (Fehér, 2001)

“A falusi nép mélységes tudatlanságát, a korabeli iskolák 
elkeserítő állapotát látva fogalmazódott meg benne a 
javítás szándéka. Először a felnőtteket próbálta meggyőzni 
prédikációk, imaórák, beszélgetések, a családok látogatása 
útján arról, hogy változásokra van szükség. Saját kert-
jében, új mezőgazdasági módszerekkel kísérletezett, és 
ezek helyességérol próbálta a falu lakosságát meggyőzni.” 
(Fehér, 2001)

“Második papi állásom Szarvas városa Békés várme-
gyében! Itt vizsgáló szemmel tekintettem magam körül, 
kerestem a költők által oly elragadó színekkel festett falusi 
élet egyszerűségét, és találtam együgyűséget, ostobaságot, 
bizalmatlanságot még a leghasznosabb javaslatok iránt 
is, hamisságot, gonoszságot, rögzöttséget és hiányt még a 
legszükségesebb dolgokban is. Kerestem cselekvő keresz-
tyénséget, és találtam a vallás álcája alatt borzasztó zavart, 
hamis néphitet, babonaságot, előítéletet, ferde vallásos 
nézeteket, melyek a földművelő nép lelkében sötétséget, 
a szívben aggodalmat és az életben nyomort terjesztenek. 
Hogy minő állapotban találtam a népiskolákat, azt megír-
tam a Magyar gazdában.

Fő gondomat tehát az képezte, hogy a szarvasi egyháznál 
és iskoláknál tapasztalt hiányokat kipótoljam, a rosszat 
jóvá tegyem. Megkíséreltem minden lehető eszközt. Ott 
fogtam a munkához, ahol legégetőbb szükség volt. Meg-
kezdtem a házi nevelés nagy munkáját házlátogatásnál 
a nálam kosztban levő gyermekeknél; különösen nőmet 
és idősebb leányomat igyekeztem bevonni, hogy utóbb 
munkatársaim lehessenek. És ez kitűnően sikerült is. [...]

Minthogy azonban e munkában arról győződtem meg, 
hogy a nép között a korosabbak igen nehezen hajlítha-
tók és javíthatók, azért fő törekvésemet oda fordítottam, 
hogy jövendő hivatásához képest az ifjúságot neveljem. 
Ez okból a szarvasi tanítókat józanabb pedagógiai elvek 
ismeretére akartam vezetni. Megszereztem a legkitűnőbb 
nevelészeti műveket, hogy azután, a körülmények szerint 
majd ennek, majd annak a tanítónak adhassam kezébe 
olvasás végett. Kettőnél el is értem célomat annyira, hogy 
az eredmény felülmúlta várakozásomat, amennyiben az 
egyik, ti. Farkas Jónás már több mint hatvanéves ember 
volt; – de amellett csupa tevékenység, mint azt az egy-
házi jegyzőkönyvek is tanúsítják 1787-ben a 187. lapon.” 
(Tessedik, 1818)



A nevelői, iskolapítói szándék

Az anyai példa
“Hétéves koromban lettem árva, atyám meghalt, és az én jó 
anyám Pozsonyba költözött, hogy gyermekeinek jobb neve-
lést adhasson, egyszersmind elhatározta magában, hogy öz-
vegységében mások gyermekeinek nevelésével fogja keresni 
kenyerét. Sokszor nyolc, kilenc, sőt tíz gyermeket is elfo-
gadott kosztba, és számtalan előkelő család még sírjában is 
áldja gyermekük iránt tanúsított jóságáért. Az ő tanítása és 
példája folytán fogamzottak meg az én lelkemben is a józan 
nevelésnek főbb elvei.” (Tessedik, 1818)

A szarvasi tapasztalatok
“A rám bízott tizennégy iskolának első meglátogatása al-
kalmával azonnal észrevettem a borzasztó slendrianizmus 
pusztításait, s meggyőződtem, hogy itt a legszentebb törek-
vés, a legvilágosabb okoskodás is csekély hatású lesz. Azért 
elhatároztam magamban, hogy az én eszményem szerinti 
mintaiskolát fogok felállítani. Elgondolkoztam afelett, hogy 
mennyi nehézséggel kell megküzdenem, ha a szükséges 
költségeket, munkásokat, tanítókat és taneszközöket ki 
akarom állítani. Végre is a legrövidebb, legbiztosabb, de 
egyszersmind legköltségesebb utat választottam, ugyanis: a 
szarvasi uraságtól kértem hat hold szikes földet. 1780-ban 
május 8-án kedvező választ nyerve, építettem egy iskolát, 
alapítottam kertet és könyvtárat, szereztem kellő eszközöket 
és gépeket a magam költségén, s négy esztendőn keresz-
tül magam tanítottam ingyen a szarvasi mindkét nembeli 
nagyobb ifjúságot, hogy belőlük hely és idő körülményeihez 
képest értelmes embereket, jó keresztyéneket, 
munkás polgárokat, ügyes gazdákat és gazdasszonyokat 
képezzek.” (Tessedik, 1818)

További idevágó idézetek olvashatók a Kezdő tanító, buzgó 
nevelő c. fejezetben.



A gazdasági iskola 1780-1795

“1779 őszén Tessedik a gyulai Károlyi-uradalomhoz fordult 
a felállítandó gyakorlati gazdasági iskola tervével, amelyben 
a parasztgyermekek saját életükhöz, jövőbeli munkájukhoz 
szükséges ismereteket szerezhetnének. A terv megvalósítá-
sához földet kért a város melletti szikes területből. 1780 ta-
vaszán 6 hold földet kapott arra a célra, hogy iskolai mező-
gazdasági gyakorlati területet létesítsen. Az iskola alapítását 
tehát 1780 májusára tehetjük. Tessedik is innen számította 
iskolája létét.

1781 őszén Rát Mátyás a pozsonyi Magyar Hírmondóban 
egy rövid hírben tudósított a szarvasi gazdasági iskola alapí-
tásáról és az augusztusban tartott első ünnepélyes vizsgáról: 
≫Az ide való Egyházi Tanítónak, Tessedik Sámuel Uramnak 
Falusi Gazdaságot gyakorló Oskolája, a tavasszal ditsérete-
sen lábra állott, s múlt Kis-Asszony havának 21-dik napjánn 
legelső izbenn Exáment tartott; mellyen a Vármegye és 
Uraság Tisztjei közül-is, feles vendégek méltóztattak megje-
lenni.≫” (Fehér, 2001; Magyar Hírmondó, 1781. 595.)

A császár figyelme
“1787-ben felfigyelt Tessedik munkásságára II. József is, aki 
kitüntetést adományozott neki az iskola megszervezéséért, a 
selyemhernyó-tenyésztés előmozdítása és a selyem feldolgo-
zása terén kifejtett munkásságáért.” (Fehér, 2001)

A fiúk mellett lányok is tanulhattak
“A Tessedik Sámuel által, Szarvason fenntartott „szorgal-
matossági iskolában” a fiúk mellett leányok is tanultak, 
velük azonos színvonalú elméleti és gyakorlati oktatásban 
részesültek. 1787-ben a felsőbb osztályok fiú és leánytanulói 
természetrajzot, földrajzot, fizikát, számtant, mezőgazda-
ságtant, egészségtant és vallástant is tanultak. Emellett a 
leányok elsajátították mindazt, amire hitvesként és csalá-
danyaként majd szükségük lesz. Tudjuk, hogy a serdültebb 
leánytanulók közösen tanulmányozták Campe Väterlicher 
Rat an meine Tochter című művét[13], és mindenféle női 
munkákban is járatossá váltak képzésük során. Az iskola 
ezekben az években igen jó hírnévnek örvendett. 1792-ben 
például azt írta a bécsi Magyar Hírmondó, hogy

„a melly gondos Szülék jó Gazdákká s Gazdasszonyokká 
akarják készíttetni gyermekeiket: tsak küldjék Szarvasra, 
meg fogják tapasztalni, hogy jobb, s gazdagabb [129öröksé-
get nem hagyhattak vólna soha is ezeknek, mint hogy azt a 
kevés költséget ki-adták érettek, amelyben kerül a Szarvason 
való tartás és taníttatás.” (Fehér, 2001, Magyar Hírmondó 
(Bécs) 1792. július 13. 67–68.)



A tanulás költségei

A Tessedikről Szarvason elnevezett múzeum blogján arról is 
olvashatunk egy szemléletes leírását, hogy az oktatás mibe 
került egy diák családja számára: (NagyJ, 2018)

link:
https://szarvasimuzeum.blog.hu/2018/10/06/draga_volt-
e_a_tessedik_iskolajaban_valo_tanittatas

é



Az iskolaépület

“Ezekben az években az iskola tanulóinak száma is megnőtt, 
közel ezer fiatal tanult itt. Új és nagyobb épületre volt szük-
ség. Ezért Tessedik nagyszabású építkezésbe kezdett. 1793 
őszén készült el a 12.000 Ft költséggel létrehozott új iskola. 
Az iskola emeletén tanári lakások voltak, míg a földszinten a 
tantermek, a raktárak és a munkahelyiségek foglaltak helyet. 
A tanítás felváltva történt, míg az egyik osztály a tantermek-
ben elméleti foglakozásokon vett részt, a másik a műhelyek 
valamelyikében gyakorlati munkát végzett. Még a folyosók 
is az oktatást szolgálták, ahol különféle nagyobb, és állandó-
an üzemben levő gépeket helyeztek el.” (Fehér, 2001)



Az iskola bezárása és újraindítása tanítóképzőként, majd 
végleges bezárása, 1795-1806

Az első bezárás 1795
“Annak ellenére, hogy az iskolában folyó oktatás magas 
színvonalát országszerte, sőt külföldön is elismerték, az 
intézet azonban 1795-ben mégis kénytelen volt bezárni 
kapuit: alapítójának pénzforrásai kimerültek, fenntartására 
pedig nem akadt pártfogó. Az iskola sorsának alakulásában 
közrejátszott a jakobinus-per, Tessedik közvetlen egyházi 
elöljáróinak és község vezetőinek ellenségeskedése is. Tesse-
dik intézete bár magániskolaként működött, az evangélikus 
egyházi vezetők nem nézték jó szemmel, hogy a lelkész 
Tessedik állami segítséget akart iskolája számára szerezni; 
az állami tanügyi hatóságok viszont az autonómia-törvény 
értelmében nem tartották magukat illetékeseknek az iskola 
anyagi ügyeibe való beleszólásra.”(Fehér, 2001)

Újraindulás tanítóképzővel bővülve
“Három év kényszerű szünet után az udvar figyelme ismét a 
szarvasi mezőgazdasági iskola felé fordult. 1798 júliusában 
királyi leirat közölte Tessedikkel: jóváhagyják, hogy ezután 
minden tankerületből egy vagy két, tanítónak készülő ifjút 
a szarvasi iskolába küldjenek. Ha két esztendeig szakszeru 
képzésben részesülnek, akkor tanítóválasztásoknál elsőbb-
séget kell számukra biztosítani. Nemsokára I. Ferenc dicsérő 
oklevelet és aranyérmet adományozott Tessediknek, állami 
támogatást folyósított az intézet részére. Udvari felszólítást 
kaptak a földesurak is: adjanak támogatást a szarvasi iskolá-
nak. 1799 tavaszán tehát újra lehetősége nyílt arra Tessedik-
nek, hogy iskolájában – új körülmények között – folytassa 
a tanítást, új kibővített programmal. Részben megmaradt a 
régi feladata: az intézet gazdászokat nevel, akik hozzájárul-
nak a hazai mezőgazdaság fejlesztéséhez, az ország 

iparának felemeléséhez. Új feladatként olyan tanítók képzé-
sére is vállalkoztak, akik a mezőgazdasági ismeretek oktatá-
sát szakszerűen tudják végezni.” (Fehér, 2001)

“A kétéves speciális tanfolyamon az alapító megismertet-
te a tanítójelöltekkel a szarvasi parasztgyerekek számára 
szervezett iskola célkitűzéseit, tantervét, az oktatás-nevelés 
anyagát és módszereit, a felhasználható szakkönyveket. A 
hallgatók nemcsak az újszerű elméleti és gyakorlati szakmai 
ismereteket sajátították el, hanem pedagógiai képzésben is 
részesültek. Bár az iskola továbbra is magánintézményként 
működött, állami támogatásban is részesült oly módon, 
hogy az igazgató évi 400, a három tanár pedig évi 300–300 
Ft fizetést kapott.” (Fehér, 2001)

“már az újrakezdés első évében 23 tanítójelölt és leendő gaz-
datiszt képezte magát Tessedik iskolájában.” (Fehér, 2001)

“Az intézetben ekkor már nemcsak környékbeliek, hanem 
távoli tankerületek, uradalmak által küldött ifjak, sőt felnőtt 
korú emberek is tanultak, akik az iskola két évfolyamát elvé-
gezve vagy tanítóként helyezkedtek el, vagy gazdatisztként 
működtek a továbbiakban. A szarvasi mezőgazdasági iskola 
a századforduló után gyors virágzásnak indult. Az újrakez-
dés éveiben évében már ötven-hatvan hallgatót képeztek 
ki a tanítóságra és különféle mezőgazdasági tisztségekre.” 
(Fehér, 2001)



Az iskola végleg bezár
“Ekkor valamiféle átmeneti jelleget öltött az oktatás a közép-
fokú és a felsőfokú képzés között. Bár az országos tanulmá-
nyi alapból – mint láttuk – csekély igazgatói, három tanári, 
és öt gyakornoki fizetést utaltak ki, de az épületek fenntartá-
sáról, könyvekről, szerszámokról, szertárakról, műhelyekről 
és egyéb kiadások fedezéséről most sem gondoskodott sen-
ki. Ekkorra viszont már Tessedik anyagi forrásai is teljesen 
elapadtak. Az intézet 1806 októberében véglegesen bezárta 
kapuit.” (Fehér, 2001)

„Az egyszer már megvalósított jót újra elvetni és helyébe a 
rossz visszaállítását látni voltam kénytelen.” – írta keserűen 
az iskolaalapító idős korában. (Fehér, 2001)



A tananyag

A gazdaképzőben 1781
“Minémü Oskola légyen ez, és mi haszát lehessen reménylé-
ni; meg-tetszik azon dolgokból; mellyek felől az első Exá-
menben kérdések tétettek:
A közönségesek ezek valának:
- A természeti dolgok eránt való gondolatlanságnak és tu-
datlanságnak káros vólta;
- a természeti tudománynak nagy haszna;
-e világ alkotmányja, és az égbenn látszani szokott dólgok;
- a levegő égnek, víznek, tűznek, földnek minéműségei;
-a föld mívelésére való ujjabb találmányok;
- a szántó földnek javíthatása, a földnek külömb-külömb 
termései;
- a fáknak ültetése;
- a marhák eránt való gond-viselés;
- az ember egészségének fenn-tartása.
Azon tartománynak állapotjához alkalmaztatott különös 
kérdések-is tétettek, a minémüek ezek:
- Mit terem az úgy nevezett Székes föld, míveletlenül magá-
ra hagyattatván?
- mit termett az idénn?
- és miért nem termett semmit?
- Ellenbe mit termett ugyan azon Székes föld, e természeti 
és gazdaságbéli tudományhoz illendőképpen miveltetvén, 
miveltetésének ezen első esztendejébenn, holótt ez külön-
ben mód nélkül száraz és terméketlen esztendő vala?
Ezen kérdésekre való feleleteiket e tanulók szem-látomást 
való tapasztalásokból meg-is világosították. [...] – Im mint 
bóldogulhatna hazánk, ha tudományt, mesterséget és 
szorgalmatosságot szerkeztetnénk-egybe a bő kezü termé-
szetnek adományjaival.” (Fehér, 2001, Magyar Hírmondó, 
Pozsony 1781. 602–603.)

“A valószínűleg Tessedik által fogalmazott tudósítás tájékoz-
tat az új iskola, a Gyakorlati és Gazdasági Ipariskola legfon-
tosabb – a felvilágosodás pedagógiai eszméinek jegyében 
megalkotott – tantervi céljairól. A legfőbb elv a hasznosság. 
Azt kell tanítani az iskolában, aminek a falun felnövekvő 
gyermek későbbi életében hasznát veszi, tehát elsősorban 
természettudományos és mezőgazdasági ismereteket. Az 
iskola tanterve követte a Ratio Educationis és az állami nor-
ma előírásait, de továbbfejlesztette és kiegészítette azokat, 
mindenekelőtt olyan gyakorlati oktatással és természettu-
dományos ismeretekkel, amelyre a parasztifjúnak a jövőben 
szüksége lehetett. A hangsúlyt Tessedik éppen e kiegészítő 
oktatásra helyezte, ezt fejlesztette azután tovább szabályos 
oktatást is nyújtó, háromosztályos mintaiskolává. Célja – 
mint írja – az volt, hogy „értelmes embereket, jó kereszté-
nyeket, munkás polgárokat, ügyes gazdákat és gazdaasszo-
nyokat” neveljen.



Önéletrajzából tudjuk, hogy több éven át külön díjazás 
nélkül személyesen tanította a nagyobb gyermekeket. Hogy 
mire, arról képet nyújt előadásainak az a tervezete[10], 
amelyet 1782 tavaszán terjesztett fel a hatóságoknak, és 
amelyet Pászthory Sándor hagyott jóvá. Ebből kiderül, hogy 
ez évben – mint már az előzőekben is – 21 témáról beszélt.
- Azzal kezdte, hogy alapveto hiba, ha az emberek nem 
ismerik azokat a dolgokat, amelyeket Isten az ő javukra te-
remtett, és hogy a paraszt életében miért fontos a természet 
ismerete.
- Beszélt az égről, a csillagokról,
- a levegőről, a villámlásról és a villamosságról,
- a földről,
- a természet három országáról, tehát az ásványokról, a nö-
vényekről és állatokról,
- a faültetésről, selyemtenyésztésről,
- arról, hogy miként kell szikes földet javítani,
- hogyan kell vetni,
- mi a különbség a természetes és mesterséges legelő között,
- melyek a Békés megyében gyakoribb betegségek, és ho-
gyan lehet azokat gyógyítani,
- melyek a paraszti építkezés hibái és
- miért hasznosak a manufaktúrák.
Ezt mind úgy tárgyalta, hogy a tanulók később, életük során 
hasznát vehessék.” (Fehér 2001)

“Az iskola hamarosan széles körben ismertté vált, nagyrészt 
a hazai és a külföldi lapok tudósításainak köszönhetően. A 
Wiener Provinzial Nachrichten 1784-ben a foglalkozott Tes-
sedik munkásságágával, részleteket közölt tanmeneteibol, is-
mertette módszerét, és a falusi iskolák részére példaképpen 
ajánlotta.“ (Fehér, 2001)

1793-ból való felhívás

“A letzkék fognak kezdődni a jövo 1794-dik esztendőnek 
elso Áprilissával, alkalmatosság lessz az ide való jövet sokak-
nak, a Pesti Jósef – napi Vásár. Tótul, és németül szükség 
lessz tudni ide szándékozó Iffjaknak: tótul, hogy letzkéket 
érthessék; németül, hogy tzéllyokra szolgáló könyveket 
olvashassák. Ha a kért, és reménylett segedelem hozzá fog 
járúlni ezen fundátzióhoz: a letzkék magyar, és más nyel-
veken fognak, tartatai.” (Fehér, 2001, Magyar Hírmondó 
(Bécs) 1793. 583–584.)



Az alsóbb osztályokban 1794-ben

“A két fiú- és a leányosztály vizsgatételei között szerepeltek
- a vallás alapvető tanai, a gyermekek számot adtak
- olvasás,
- írás és
- számolás és
- ének tudásukról ugyanúgy, mint a korszak hasonló alsóbb 
iskoláiban.
Emellett azonban olyan ismeretanyag is szerepelt a vizsgán, 
amelyet csakis ebben az iskolában szerezhettek a tanulók. 
Solnesis Dávid fiúosztályában például szó volt a vizsgán
- „az emberi nemet sújtó betegségek okairól és az ételben 
való rendtartás szabályairól”,
- „a gazdálkodás szabályairól és azok magyarázatáról”.
Raisty Jónás fiúosztályában „a jelenlegi szárazság alkalamat 
adott az afelett való értekezésre, hogy
- mily hasznot hajt az embereknek a hasznos munkáikkal 
való szorgalmas foglalkozás”, szó volt
- „a tűz használatáról” arról, hogy „micsoda bajokat okoz 
a tűz”, „a tüzektől való óvakodásról és azok oktatásáról”. 
Emellett
- „Békésmegye földrajza tárgyaltatott és itt különösen Szar-
vasról, és főleg a szarvasi földterületnek természettani és 
természetrajzi állapotáról volt szó, valamint arról is, hogy a 
szarvasi föld szorgalmas munka következtében egykor mit 
teremhet.”

Farkas Jónás leányosztályában „A vizsgálat
- népénekkel kezdődött. [...]
- az ifjúság, megemlékezve azon különös jóltéteményről, 
hogy kesztyének között szülelett, és a Jézus vallásában ne-
veltetett, hálát adott Istennek.
- A kisebb leányok a betűk felismerésében és a szótagok 
összefoglalásában való előhaladásukat mutatták meg [...]
- „a tüzek okairól és azok oltásának módjáról”,
- „a szorgalmas és erényes nőről”, arról, hogy
- „micsoda étrendi szabályokat kell megtartani mindenki-
nek és az egyes embereknek”. (Fehér, 2001, Novi Ecclesi-
astico-scholastici Annales 1795. II. 24–27. Közli: Szelényi 
Ödön: Az első magyar munkáspedagógus, Tessedik Sámuel 
élete és munkássága. Bp. 1928. 37–39.)



Tananyag a felsőbb osztályokban

“A bécsi Magyar Hírmondó 1794 decemberében részletes 
tudósítást közölt az iskola felsőbb osztályaiban folyó sokrétű 
munkáról. Ebből megtudhatjuk, hogy az idősebb tanulók 
magas szintű elméleti ismereteket szerezhettek az órákon. 
Tanultak
- történelmet,
- földrajzot,
- természetrajzot,
- fizikát,
- kémiát, valamint
- korszerű mezőgazdasági ismereteket Mayer és Mitter-
pacher kézikönyveiből. Emellett fontos részét jelentette az 
elméleti képzésnek
- „az emberi test fenntartása módja”,
- „a Diaetetica”,
- „a barmok orvoslása”,
- a polgári építészet,
- a pénzügyi és kereskedelmi ismeretek.

Az oktatást szemléltető eszközök is segítették. Az iskola 
elektromosság-fejlesztő géppel is rendelkezett ezekben 
az években, sőt Sprenger módszere szerint meteorológiai 
megfigyeléseket is végezhettek a tanulók. Emellett a termé-
szetrajzi és kézműipari gyűjtemény is kezdett gyarapodni, 
amint arról 1794-ben a Magyar Hírmondó is tudósított: „Az 
Oskolánk számára a Magyar Productumokból (termések-
ből és kézi munkákból) egy kevés gyűjteményt kezdettünk 
öszve szerezni.”

A cikk a gyakorlati oktatás részleteiről is beszámolt. Meg-
tudhatjuk, hogy a
- selyemszövés, és
- gyapjúkészítés,
- a fonalfonás,
- a textilfestés is szerepelt a tananyagban.
Mivel felépült az iskola új épülete, a régi iskolaépületet „fab-
rikaként” hasznosították.” (Fehér, 2001)



Más iskolák alapítása

Keszthely
Festetich György 1797-ben a Keszthelyre hívta Tessediket, 
aki segédkezett a Georgikon beindításában. 1817. május 20-
án tiszteletbeli professzorává avatta a Georgikon.

“Midőn az én intézetem néhány évi fennállása után virág-
zásnak indult, gróf Festetics György elhatározta magában, 
hogy Keszthelyen hasonló gazdászati intézetet fog emelni; 
levelezésbe bocsátkozott velem, a tantárgyakról és tanítókról 
kérdezősködve. Öt ifjú embert hozzám küldött, hogy itt a 
gróf uradalmai számára gazdatiszti ismereteket szerezzenek 
maguknak. Hogy azonban e fontos ügy minél hamarébb és 
erélyesebben elintéztessék, néhány növendékem kíséretében 
személyesen mentem át Keszthelyre, ahol a hazafias nemes 
gróf több napon át személyesen vezetett végig uradalmain, 
megmutatván azok természeti előnyeit, s elbeszélvén terveit, 
óhajtásait és szándékait; néhány gyűlésen tanácskoztunk a 
felállítandó intézet tantervéről, végre igen előnyös feltételek 
mellett felszólított, hogy vállaljam el az igazgatóságot.

De nekem lehetetlen volt elhagynom felüdült intézetemet 
s egyházamat. Azért javaslataimat csak szóval, elsőbben 
írásban terjesztettem elő a grófnak, minek következtében 
megválasztattam a Georgicon ülnökévé és működő tagjává.” 
(Tessedik, 1818)



Nagyszentmiklós

A nagyszentmiklósi gazdasági iskola Tessedik szarvasi isko-
lájának mintája alapján 1802-ben nyílt meg.
“Nákó Kristóf úgy rendelkezik, hogy uradalma központjá-
ban, Nagyszentmiklóson gazdasági iskola létesüljön. A gya-
korlati végrehajtást Tessedik Sámuel viszi végbe, a gazdasági 
reformer, népnevelő, aki másfél évtizeddel előbb nevezetes 
munkát adott közre arról, hogy mi is lehetne a parasztember 
egy jól rendezett faluban. [...]

Jobbágyi világban, magyarok, németek, románok, délszláv-
ok lakta Bánságban dolgozta ki az iskola tervezetét Tessedik, 
s mind a két adottságot demokratikus szellemének megfele-
lően tekintetbe vette. Úgy tervezte, hogy a Nákó-uradalom 
minden jobbágyi gyermeke ingyen tanulhasson az iskolá-
ban. A szomszédos falvakban lévő püspöki uradalmak gyer-
mekeit 2 forint tandíjért oktatná az iskola, más gyermeket 
kétszer ennyiért. Az érdekeltség modern felfogásának csíráit 
láthatjuk abban, hogy Tessedik tervezete szerint az iskola 
három tagú nevelőtestülete - egy vezető tanár, a felesége és 
egy segédtanár - az általuk irányított tangazdaság jövedelme 
szerint kapják a javadalmazásukat. [...]

Korát messze megelőző’ Tessedik nemzetiségi felfogása: a 
gazdasági iskola tizenkét ösztöndíjasa közül három német, 
három magyar, három román, és három szerb legyen. Ez a 
tizenkét fiatal teljesen ingyenes oktatásban részesül, emellett 
évente 30 forint ösztöndíjat kap. Az iskolában folyó oktatás 
nyelvét nem a tanárok, hanem a növendékek nemzetisége 
dönti el, ezért magyar, román és német nyelvű előadásokat 
irányozott elő.” (Beke, 2001)

Tessedik a Georgikon udvarán is kapott szobrot
Alkotó: Szabó Iván, Fotó: Csuhai István, Forrás: Köztérkép 
https://www.kozterkep.hu/23585/tessedik-samuel-mellszob-
ra

https://www.kozterkep.hu/23585/tessedik-samuel-mellszobra
https://www.kozterkep.hu/23585/tessedik-samuel-mellszobra


Tessedikről elnevezett iskolák

Albertirsa - Tessedik Sámuel Általános Iskola
Az iskola 1989 óta tiszteleg nevével Tessedik Sámuel előtt. 
Egyik elődintézménye az alberti Tessedik Sámuel Általános 
Iskola.

Az iskola honlapja: https://www.tsai.hu/

Cserhátsurányban az iskola 1960. október 20-án vette fel 
Tessedik Sámuel nevét. Ennek alkalmából szobrot állítottak 
az iskola parkjában. Az iskola a fenntartóváltásig 2011-ig 
viselte Tessedik nevét.

Cserhátsurány - Tessedik Sámuel Óvoda
A Stréter család kastélyában, melyben Tessedik házitanítós-
kodott ma róla elnevezett óvoda működik.

Az óvoda honlapja: http://cserhatsurany.hu/ovoda/

Szarvas - Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet
A Földművelésügyi Minisztérium, felismerve a középfokú 
képzés hiányát, 1927-ben alapította, a „tessediki örökséget” 
is felvállalva a Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú 
Gazdasági Tanintézetet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó 
Állomást.

A következő években sokféle néven működött, mely hol 
tartalmazta Tessedik nevét, hol nem:
1927-1944: Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú 
Gazdasági Tanintézet
1945-1949: Magyar Állami Tessedik Sámuel Mezőgazdasági 
Középiskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás
1949-1950: Állami Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Gimná-
zium
1950-1951: Állami Tessedik Sámuel Növénytermesztési 
Technikum
1952: Állami Öntözési és Talajjavítási Technikum
1953-1954: Állami Mezőgazdasági Technikum
1955-1957: Állami Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Techni-
kum
1958-1960: Állami Mezőgazdasági Szakiskola

Tessedik 1978. május 5-én felállított szobra Albertirsán,
Alkotó: Kampfl József, Fotó: Steinerné Hófer Erzsébet, Forrás: 
Köztérkép https://www.kozterkep.hu/18186/tessedik-samu-
el-mellszobor 

https://www.tsai.hu/ 
http://cserhatsurany.hu/ovoda/
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1961-1970 között Felsőfokú (Tessedik Sámuel) Mezőgazdasági 
Technikum (Marjai, 2003) “Szarvas nagyközség gazdaközönségének és vezető köreinek 

lelkében régóta élt az a vágy, hogy a halhatatlan emlékű Tes-
sedik Sámuel evangélikus lelkész által 1780-ban az akkori 
földesur által adományozott 6 kát. hold szikes területen 
épített és saját költségén felszerelt, de 1806-ban anyagiak 
hiánya és egyéb körülmények következtében megszüntetett 
„gazdasági mintaiskola“ a jelenkor viszonyainak megfele-
lően újból megnyitható legyen s igy felvétessék ismét az az 
áld ;t hozó tevékenykedés, mely egyrészt Szarvas nagyköz-
ség gazdaközönségének, másrészt az ország mezőgazdasági 
kultúrájának fejlesztését lenne hivatott szolgálni. [...]

Az intézet működését a földmivelésügyi minisztérium által 
megszabott ideiglenes szervezeti szabályzat szerint és az 
Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács által összeállított 
tanterv alapján 1927. évi október hó 1-én megkezdte.” (Az 
intézet…, 1928)



Szarvas - Tessedik Sámuel Főiskola 2000-2008
A mezőgazdasági technikum 1970-es átalakításával jött létre 
a főiskolai kar, majd az önálló főiskola négy karral, köztük a 
Pedagógiai Karral.

Névváltozások:
1970-1999:
       - Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses   
         Meliorációs Főiskolai Kara
       - Mezőgazdasági Főiskolai Karű
       - Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási 
         Főiskolai Kara (Marjai, 2003)

2000. január 1-én önálló lett Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar 
néven.

Majd a főiskola Tessedik Sámuel Egyetemi Központ néven 
2009. január 1-jei hatállyal beolvadt a Szent István Egyetem-
be (SZIE). Neve jelenleg: Agrár- és Gazdaságtudományi Kar.

Az intézmény könyvtárának neve: Tessedik Sámuel Könyv-
tár

A kar honlapja: http://www.gk.szie.hu/

 
Tessdik szobra jelenleg a szarvasi főiskola épületében
Alkotó: Kincses Mária, Fotó: Cedrus, 
Forrás: Köztérkép https://www.kozterkep.hu/20415/tesse-
dik-samuel

http://www.gk.szie.hu/
ttps://www.kozterkep.hu/20415/tessedik-samuel
ttps://www.kozterkep.hu/20415/tessedik-samuel


Szarvas - Tessedik Sámuel Múzeum

A múzeum épületét Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus 
lelkész építtette 1791-ben barokk stílusban. Az iskola meg-
szűnése után gimnázium, majd tanítóképző iskola, később 
az óvóképző főiskola diákotthona volt. 1973-tól költözött 
ide az 1952-ben alapított, korábban több épületben ideigle-
nesen állomásozó múzeum.

Tessedik régi iskolaépületének felújítása után jött létre 1979-
ben a „Tessedik városa hajdan és ma” c. állandó kiállítás, 
mely Szarvas környékén élt emberek történetét mutatja be a 
kőkortól napjainkig.

A múzeum honlapja: http://www.museum.hu/muze-
um/221/Tessedik_Samuel_Muzeum
A múzeum blogja: https://szarvasimuzeum.blog.hu/

Játék - A múzeum, a hajdani iskola épülete

http://www.museum.hu/muzeum/221/Tessedik_Samuel_Muzeum
http://www.museum.hu/muzeum/221/Tessedik_Samuel_Muzeum
https://szarvasimuzeum.blog.hu/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=369dadb0d6bf
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