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Albertirsán, 
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lelkészlakás-
ban született
1742. április
20-án.



Tanulmányai

Tessedik alap- és középfokú 
iskoláit Magyarországon 
végezte. Pozsonyban 
végezte el az evangélikus 
gimnáziumot majd a magyar 
nyelvi tudásának fejlesztése 
érdekében a debreceni 
református kollégiumban 
tanult tovább. Ezek után két 
évet németországi 
egyetemen töltött.



Tessedik 
Szarvason
1767-ben meghívták 
segédlelkésznek Szarvasra. 
Rövidesen vezető lelkésze lett.

1769-ben feleségül vette 
elődje, Markovitz Mátyás lelkész 
leányát, akinek halála után 
Lissoviny Karolinával kötött újra 
házasságot. Két házasságából 
18 gyermeke született, közülük 9 
érte meg a felnőttkort.



Tessedik, a 
népművelő

Először a felnőtteket 
próbálta meggyőzni 
prédikációk, imaórák, 
beszélgetések, a családok 
látogatása útján arról, hogy 
változásokra van szükség. 
Saját kertjében, új 
mezőgazdasági 
módszerekkel kísérletezett. 



Tessedik, a tanító

 „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 keresztül 
magam tanítottam 
ingyen…” (Tessedik 
Sámuel )

 A „szorgalmatossági 
iskolában” a fiúk mellett 
leányok is tanultak, velük 
azonos színvonalú 
elméleti és gyakorlati 
oktatásban részesültek.  
Természetrajzot, 
földrajzot, fizikát, 
számtant, 
mezőgazdaságtant, 
egészségtant és 
vallástant is tanultak.



Tessedik 
iskolája
 Iskolánk udvarának egyik 

szomszédja a múzeum épülete. 
Tessedik Sámuel szarvasi 
evangélikus lelkész építtette 1791-
ben barokk stílusban. Ez volt az 
ország első mezőgazdasági 
iskolája. Az iskola megszűnése 
után gimnázium, majd 
tanítóképző iskola, később az 
óvóképző főiskola diákotthona 
volt. 1973-tól költözött ide az 1952-
ben alapított múzeum.

 Főbejárata fölött a következő 
latin nyelvű felirat olvasható: Ez 
intézettel kiűzetik a hazai 
iskolákból a tétlenség. A 
szorgalomnak ezt az emlékművét, 
hogy az utódokról gondoskodjék 
a szarvasi nép állította az 
1791.esztendőben.



Tessedik, a 
templomépítő

Tessedik Sámuel és 
Boczkó Dániel lelkészek 
működése alatt épült 
1788-ban a mai 
Ótemplom Kimnach Lajos 
pozsonyi építész tervei 
szerint.

Építése oly kevés 
költségbe került, hogy 
Tessediket gyanuba 
fogták ellenségei, hogy 
kincset talált, melyet 
előttük eltitkolt. 



Tessedik, a mezőgazdász
Kidolgozta a szikesek javításának módszerét, meghonosított több, 
hazánkban addig ismeretlen fafajtát. Ezek közül legismertebb az eper és az 
akác. Kidolgozta a selyemhernyó tenyésztést, a selyemfeldolgozás háziipari 
módszerét, ipari tevékenységre, kereskedelemre tanította a környék paraszt 
lakosságát. Városrendezési terve nyomán rendezték a 19. században Szarvas 
utcáit.

Tessedik tanya

Tessedik akácának csonkja



Ő írta, róla írták, róla szól…



Ő írta, róla írták, róla szól…



Tessedik Sámuel síremléke a szarvasi 
evangélikus Ótemetőben



Iskolánk és Tessedik:
„Szelfizz Tessedikkel!”- így emlékeztünk, emlékeztek rá 
diáktársaink halálának 200. évfordulója alkalmából, 
„összekötve” a régi kort a modernnel.



Köszönjük a figyelmet! A Gyakorló
csapata 
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