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11 -én született Udvarhely megyében,
Székelyszentmiklóson ősi székely, pa-
raszti családban. Heten voltak testvé-
rek. Kora gyermekkorától kezdve szü-
lei megszerettették vele a földet, és ez a
föld iránti rajongása élete végéig meg-
maradt.

A nagylétszámú család gondjai mi-
att a testvérek közül egyedül ő tanulha-
tott tovább.

Kolozsvári gimnáziumi évei után
Kolozsmonostoron a Gazdasági Tanin-
tézetben - amelynek jogutódja a Ko-
lozsvári Agrártudományi Főiskola -
szerzett oklevelet.

Egy év múlva letette a tanári vizs-
gát, és a szerbszentmiklósi, valamint a
csakovári földművesiskolában, majd a
Losonci Tanítóképző Intézetben dol-
gozott mint gazdasági tanár.

Szentannai Sámuel 1912 őszén vet-
te át Ludány Béla volt igazgatótól az
1896-ban létesült Karcagi Magyar Kir.
Földmívesiskolát 297 kat. hold birtok-
kal. Ebből 80 kat. hold volt jóminősé-
gű, a többi gyenge és szikes, silány
legelő, amit a város közlegelőjéből ha-
sítottak ki.

Az iskolát akkor „örökölte", ami-
kor érdektelenség miatt a hat hónapra
lecsökkentett tanulmányi idővel
küszködő szakiskolát a földmívelésü-
gyi miniszter „felélesztési" szándék-
kal visszaállította kétéves képzési
időre.

Az 1913-tól kezdődő nehéz gazda-
sági évek, az iskolavezetéssel járó gon-
dok, a teljesen elszikesedett, leromlott
földek nagy feladat elé állították. Meg
kellett győznie a karcagi gazdákat a
képzés fontosságáról, hiszen az iskolá-
nak adott földet is visszakövetelték a
városnak.

Már 1913 telén megkezdte a Karca-
gi Gazdasági Egyesületben, majd a Ti-
szántúli Mezőgazdasági Kamara szer-
vezésében Kisújszálláson és Püspökla-
dányban a szikes talajok javíthatóságá-

ról a gazdáknak szóló ismeretterjesztő
előadássorozatot.

Mint a város egyik közéleti szemé-
lyisége, minden alkalmat megragadott
az iskola és a város mezőgazdaságának
fellendítésére.

Javasolta a csökkenő és leromlóban
lévő szarvasmarha- és sertésállomány
genetikai felfrissítését. A tájfajta lóte-
nyésztés kérdése sem hagyta nyugodni.
Előadásokon, majd később a „Tájfajta
lótenyésztés" c. szakcikkében fejtette
ki ennek szükségességét. Nagy kedv-
vel és hozzáértéssel alakította és fej-
lesztette ki a tangazdaság tehenészetét,
amely az iskola legnagyobb jövedel-
mét adta. Országos hírű eredményével
szeretett volna a gazdáknak kedvet csi-
nálni a tehénállomány növelésére.

A mezei munkák miatt rendkívül
nehezen tudta tanévkezdésre a hallga-
tókat összetoborozni, de azok, akik
bekerültek az iskolába, év végére ko-
moly felkészültségről tettek tanúbi-
zonyságot. Hároméves igazgatói mű-
ködéséről így ír az akkori sajtó: „... a
földmívesiskolában a gyakorlati vizsga
olyan, amit látni kéne minden karcagi
gazdának." Néhány év alatt tekintélyt,
elismerést vívott ki iskolájának.

ízig-vérig gazdálkodó ember volt,

aki nem tudta soha elválasztani oktatói
tevékenységét a gazdálkodási felada-
toktól. Gazdálkodva oktatott, oktatva
gazdálkodott, szinte beleplántálva hall-
gatóiba a gyakorlati tennivalókat is.

A világháború természetesen súlyo-
san érintette Karcagot is.

Karcag határában az átlagtermés
ezekben az években nem érte el az
iskola átlagtermésének még a felét
sem. A Szentannai- iskolában folyó
gazdálkodás színvonalát tükrözi a
Köztelekben erre is utaló helyzetelem-
zés, amely szerint - idézem -: „Az
esetben, ha a határban is olyan lett
volna az átlagtermés, mint a földmí-
vesiskola gazdaságában, úgy nem hi-
ány, hanem búzafelesleg lenne."

Abban az időben a földmívesisko-
lákban a tanszemélyzet hivatalosan
négy főből állt: ezek az igazgató, egy
tanár vagy egy segédtanár, egy gyakor-
nok és egy kertésztanár, vagy ahogy
akkoriban nevezték, a kertésztanító.
Szentannai szerint az alsófokú gazda-
sági szakoktatás csak akkor lehet jó, ha
„a kertészetet nem kontárkezekre, ha-
nem szaktanárokra bízzák."

Már 1918-ban megindította a harcot
a középfokú szakoktatás beindításáért,
így ír erről a Köztelekben a „Szakokta-
tásügyi kérdések" c. közleményében:
„A középfokú gazdasági iskolák any-
nyira életszükségletét teszi hazánk
mezőgazdasági érdekeinek, hogy ezek
felállítását továbbhalogatni semmi
esetre sem szabad."

Szentannai munkásságában jelentős
fordulót jelentett az 1919- es év.
Ugyanis az iskola jobbára szikes talajú
területein történő eredményes gazdál-
kodás nehézségei és gondjai mindin-
kább a szikjavítás lehetőségének irá-
nyába terelte figyelmét és érdeklődé-
sét. Annak ellenére, hogy Inkey Béla
és Treitz Péter már 1890-ben hozzáfo-
gott a szikjavítás kérdésének tanul-
mányozásához és akkor már Sigmond
Eleknek külföldön is ismertek voltak a

* Prof. dr. Nyíri László előadása elhangzott 1992. október 1- jén a karcagi Mezőgazdasági Szakközépiskola névadó
ünnepségén, amikor felvette Szentannai Sámuel nevét. Az anyagot gyűjtötte dr. Nyíri Lászlóné könyvtáros.
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s/.ikcsség mibenlétére és így a javítás
elméleti alapjaira vonatkozó tudo-
mányos eredményei, mégis hiányoztak
az állami támogatással lefolytatott
szikjavítási kísérletek, és az ezekre ala-
pozott intézményes talajjavítás. E téren
ismételten Trcitz Péter volt a kezdemé-
nyező. A hazai szikjavítás beindításá-
ban igen meghatározó szerepe volt.
Szerencsésen találkozott Sigmond
Elek szikes talajok keletkezéséről és
javításuk elméleti alapjairól készült ta-
nulmánya, Trcitz Péter lankadatlan ku-
tatói munkája és propagandája, vala-
mint Szentannai sikeres szikjavító te-
vékenysége és kiterjedt felvilágosító
munkája. A cukorgyárak már régóta
saját birtokukon vagy bérleményükön
helyezték el a cukorgyártás mellékter-
mékeképpen nyert mcsziszapot. Treitz
Péter főgeológusnak valószínűleg ez a
megfigyelés adta az ötletet ahhoz,
hogy a karcagi, mészben szegény szi-
kesek javítására ezt az anyagot kipró-
bálja. Nagy utánajárással elintézte,
hogy Szentannai minisztériumi enge-
déllyel az iskola gazdaságában kísérle-
tezést kezdhessen. Lehetővé tette ezt
az. a körülmény is, hogy ekkor érkeztek
Karcagra az első szántógépek is.

Szentannai fél- és cgészholdas táb-
larészeken cukorgyári mésziszappal és
mészkőporral indította el a kísérlete-
zést. A cél érdekében bárki véleményét
meghallgatta, és helyt adott a kísérlete-
zők elgondolásainak is. A Köztelekben
a következőket olvashatjuk erről: „A
karcagi talajjavítási eredmények az ot-
tani szikes talajok könnyebb, biztosabb
mcgművclhetőségükkcl az addigi
'perc-talaj' jellegükkel szemben a ren-
des talajokhoz hasonlóan viselkedtek.
Az országszerte híressé lett eredmé-
nyek túljutottak az ország határán. Na-
gyon sok külföldi szakember tanul-
mányozta azokat a szinte csodaszámba
menő eredményeket, amelyeket Szent-
annai - a szikjavítás agrotechnikáját is
kidolgozván - elért. Ezek szolgáltattak
alapot az 1928-33. években megkez-
dődött ún. állami meszezési akcióhoz
is, melynek eredményeképpen mintegy
13 000 kat. hold szikes talajt javítottak
meg meszezéssel. Sikereinek legfőbb
forrása a jó talajmunka, erős istállótrá-
gyázás és rendkívül nagy adagokban

alkalmazott cukorgyári mésziszap, va-
lamint mindenekfelett az odaadó lelke-
sedés volt." - eddig az idézet.

Kutatómunkájában lelkes támoga-
tókra talált még Ballenegger Róbert,
Kreybig Lajos és Arany Sándor tudó-
sok személyében is.

A gyakorlati bemutatókra 1922-ben
került sor, amikor a már két éve folyó
kísérletek olyan meglepő eredményt
mutattak, hogy a földmívelésügyi mi-
niszter kormányszakértőket küldött az
eredmények tanulmányozására. A ki-
küldött kormánybiztosok és szakfelü-
gyelők jelentései alapján a kormány
elhatározta, hogy állami támogatással
fogja elősegíteni a szikes talajok ter-
mővé tételét.

Az iskola lassanként a szikjavítási
kísérletek központjává vált. Treitz Pé-
ter főgeológus vezetésével egymás
után látogatnak a tudósok Karcagra.

Szentannai mint a karcagi Gazdasá-
gi Egyesület elnöke kiharcolta, hogy a
földmívelésügyi miniszter 15 millió
koronát utalványozzon szikjavítás cél-
jára. Ebben segítségére volt Schandl
államtitkár, aki a karcagi szikjavítási
kísérleteket teljes győzelemnek nyug-
tázta el.

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kama-
ra is hathatós talajjavítási propagandát
fejtett ki a gazdaközösségek körében.
Többek között - 1923-ban - dr. Rácz
Lajos gazdasági főtanácsos, a Mező-
gazdasági Kamara igazgatója szakmai
kirándulást szervezett és vezetett Kar-
cagra a Szentannai-féle szikjavítási kí-
sérletek tanulmányozására.

Az évek múlásával a Szentannai
vezette iskola tekintélye is egyre növe-
kedett. 1922-ben a földmívelésügyi
miniszter nyilvános bizonyítványt tett
közzé a karcagi földmívesiskoláról,
amely ekképpen szólt: „Kiküldött
szakfelügyelőm iskolai szemléje alkal-
mával tapasztalatokról tett jelentéséből
örömmel állapítottam meg, hogy az
adott gazdálkodási viszonyok között az
iskola mezőgazdasági üzeme kereté-
ben a növények okszerű termelésével a
gazdaközösségnek a többtermelésre a
legszebb példát nyújtja. Amidőn az
igazgatóság ezirányú munkásságát he-
lyesléssel elismerem, az 50300. számú
körrendeletem alapján felhívom ezen
eredményeknek a környék gazdakö-

zösségének oktató magyarázat kísére-
tében leendő bemutatásra."

Még ugyanezen év augusztusában a
földmívesiskola nyilvános vizsgáján
Józsa Béla miniszteri biztos megelége-
déssel nyugtázta a tanulók eredménye-
it, és remélem, nem leszek ünneprontó,
ha idézem a következő kijelentést: „A
karcagi földmívesiskola jelentőségét
még mindig csak éppen a karcagiak
nem tudják kellőképpen mérlegelni.
Mutatja ezt az iskola létszáma. 42 ta-
nuló közül csak 3 karcagi, pedig az
iskola felette áll az ország összes ha-
sonló intézményének."

Szentannai nemcsak a Gazdasági
Egyesületben kamatoztatta tudását, lel-
kesedését Közben - mint közéleti em-
ber - Tessedik emlékünnepélyt szerve-
zett, részt vett Berettyóújfalutól Kőte-
lekig szinte minden mezőgazdasági ki-
állításon úgy is mint zsűritag, úgy is
mint a kiállító iskola igazgatója. Kar-
cagon baromfikiállítást szervezett, sőt
megalakította a Baromfitenyésztők
Egyesületét, amelynek ügyvezető el-
nökévé választották.

Mint a korábbiakban már szó volt
róla - 1918-tól kezdődően harcolt a
középfokú tanintézetért, de csak 1925-
ben kezdett felcsillanni a remény, hogy
Karcagon lesz az ország első középfo-
kú mezőgazdasági szakiskolája. Az új
állami költségvetésbe fel is vették egy
új középfokú gazdasági iskola létesíté-
sét. Ez ügyben Szentannai mint a föld-
mívesiskola igazgatója, dr. Varga Má-
tyás mint polgármester, és Csontos Im-
re mint nemzetgyűlési képviselő utaz-
tak fel Karcagról Budapestre a tárgya-
lásokra. Szentannai már kész terveket
vitt magával, amelyek az épületek ki-
bővítésére, a meglévő tanügyi épületre
egy emelet ráhúzására, azonkívül egy
tanári lakás építésére vonatkoztak. A
tervek alapján 160-200 tanulója lehe-
tett volna az iskolának 7-8 szaktanár-
ral. A minisztériumból 10 tagú bizott-
ság utazott Karcagra a lehetőségeket
megszemlélni. A lehetőségekkel
egyetértettek, az építkezések megkez-
dődtek, és az iskola megnyitását a kö-
vetkező évre tervezték. Sajnos e terve a
mezőgazdasági tárca és a város rossz
anyagi helyzete miatt nem valósulha-
tott meg.

Közben arra is futotta ideje, hogy
gazdanapokat szervezzen Karcagon,
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ahol beszédeket mondott az összegyűlt
gazdáknak. A Tiszamcllcki Gazda, a
Karcagi Napló, a Karcagi Hírlap, a
Köztelek, a Jászkunság, a Nagykun
Újság hasábjain is gyakran olvashatók
felhívásai a karcagi gazdákhoz, hogy
küldjék fiaikat a földmívcsiskolába.

Nem győzte eléggé hangsúlyozni,
hogy - idézem - „a sikeres gazdálko-
dásnak mégiscsak a legfőbb kelléke a
tudás, aki tudni akar, annak tanulnia
kell, tanulni lehet jó szakkönyvekből
és gazdasági szaklapokból, de elsősor-
ban szakiskolában."

1925-től kezdődően hivatalosan is
publikálta szikjavítási kísérleteinek
eredményeit. Szikjavítási kutatásai so-
rán szinte minden módszert kipróbált
és továbbfejlesztett.

Kipróbálta a
-mészkőporral,
- mésziszappal,
- mészkőpor és istállótrágya

keverékével,
- savakkal (anticollid),
- talajrobbantással,
-öntözéssel,
-digózással,
- salakkal,
- skatulyázással történő talajjaví-

tást, amely szinte átfogja a ma is kor-
szerű talajjavítás lehetőségeit. Javasol-
ta, hogy azokon a nagy szódatartalmú
területeken, ahol értékes növények
nem díszlcnck, de a víz rendelkezésre
áll, ott halgazdaságokat kell létesíteni.

A vízben szegény Alföld öntözési
lehetőségeinek tanulmányozása céljá-
ból 1926-ban két db Kcglevich-féle,
sűrített levegővel működő kutat fúra-
tott a gazdaságban, melyek 30-70 m
mélységből percenként 1300-1400 li-
ter vizet szolgáltattak. Rizstermesztési
kísérleteihez is ezek a kutak szolgáltat-
ták a vizet. Rövid kísérletezés után a
rizstermesztcst abbahagyta, mert a kút
hideg vize nem volt kedvező a rizs
fejlődéséhez, valamint az öntözéses kí-
sérlet negyedik évében az öntözött nö-
vények terméshozama csökkent, a talaj
szerkezete pedig romlott. Szcntannai
megállapította, hogy a nagy sótartalmú
víz a már javíítotl területeket újból
elszikcsítcttc. Mindezek miatt az öntö-
zést abbahagyta. A Keglevich-féle ku-
tak működését és a beállított öntözési
kísérleteket számos hazai és külföldi
vendég tekintette meg.

Szentannai közreműködésével
1926-ban megalakult a Nagykunsági
Állattenyésztők Egyesülete, ahol igen
széleskörű szervezőmunka indult cl az
állattenyésztés fellendítésére.

A szervezőmunka nyomán elsőként
Kisújszálláson, másodikként Karcagon
rendeztek lókiállítást, vonlalóversenyt
és fogatdíjazást, majd Kunhegyesen ál-
latdíjazásra, kertészeti és mezőgazda-
sági terménykiállításra került sor. A
kunhegyesi kiállításon a karcagi föld-
mívesiskola nemcsak szikjavítási mun-
káinak a bemutatásával jeleskedett, ha-
nem díjakat kapott a piros-tarka te-
nyészüszőkre, növendék- és tenyészbi-
kákra is. Ezek a szereplések és eredmé-
nyek, amelyek az iskola hírnevét öreg-
bítették, elsősorban Szentannai igazga-
tó jó szervezőmunkájának és vállalko-
zó szellemének voltak köszönhetőek.

1926-ban a Nemzetközi Talajtani
Kongresszus 50 tudósa látogatott a kar-
cagi földmívesiskolába a sziktalajok
tanulmányozására és a szikjavítási kí-
sérletek megtekintésére. Elismerőleg
nyilatkoztak Szentannai Sámuel jól si-
került sziktalajjavítási kísérleteiről.
Ekkor az iskolában már nemcsak a
kétéves szakmai képzés folyt, hanem
Szentannai előadásaival egymást kö-
vették a különböző szikjavítási, rét- és
legelőgazdálkodási tanfolyamok.

1926-ban Kisújszálláson, majd
1927-ben Tiszabő határában mutatta
be Szentannai eredményes szikjavítási
kísérleteit. „A beláthatatlan szikes
puszta közepén 100 holdas csicsókacr-
dő díszlett, ami megdöbbenti, munkára
serkenti a számító, törekvő gazdát" -
írta Péterfy Tamás a Tiszamelléki Gaz-
dában.

A szikjávítás minden jóravaló igye-
kezet és az állam elég nagy áldozat-
készsége ellenére is nehezen haladt
előre. Ennek - mint ma is - elsősorban
a magas szállítási költség és a termés
értékesítésének nehézsége volt a ma-
gyarázata.

így egyáltalán nem lehetett csodál-
kozni, hogy a karcagi gazdák sem na-
gyon vették igénybe a talajjavítást. A
Gazdasági Egyesület kedvezményes
mésziszap-akciója csekély segítségnek
bizonyult - az akkori sajtóból idézve -
ott, ahol „a nép földjét éli ki, nemzeti
törzsvagyont pusztít, mert nemcsak bú-
bos kemencéjében tüzel trágyával és

szalmával, hanem még a cséplőgépet is
ezzel fűti" - eddig az idézet. Pedig a
talajjavításhoz nemcsak mésziszapra
volt szükség, hanem trágyára is, de a
fában szegény Alföldön nem volt tüze-
lő, ezért a megszárított trágyát voltak
kénytelenek tüzelésre felhasználni.

Ilyen alapvető problémák miatt
Szentannai legnagyobb igyekezete, jó-
akarata ellenére is csak kevesen - a
módosabbak közül - engedhették meg
maguknak a szikjavítással járó beruhá-
zásokat. Problémát jelentettek a javítás
megkezdése előtt szükséges vízrende-
zési munkák is. Gondoskodni kellett
arról, hogy a javítandó területre más-
honnan víz ne folyhasson, ezen terület-
ről a víz pedig lefolyást találjon.

Tehát nem a javítási módszerek hi-
bája volt az oka annak, hogy a talajja-
vítás nem terjedt el olyan mértékben,
ahogyan az kívánatos lett volna. Szen-
tannai ebbeni türelmetlen, esetenként
kemény hangú megnyilatkozásait a
gazdák állandó zaklatásnak vették,
amiért is Szentannait leváltottak a Gaz-
dasági Egyesület elnöki tisztéről.

Szentannai lelkesedését ez nem tör-
te meg, hiszen az eddig elért eredmé-
nyek visszhangja következményekép-
pen egyre többen figyeltek fel külföl-
dön is szikjavítási módszereinek nagy-
szerűségére. Úttörő megoldásnak tar-
tották azt a szervezett javítási akciót is,
amilyen Magyarországon az 1929-30-
as években beindult.

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kama-
ra 1928-ban pályázatot hirdetett egy
szikjavítási tanulmány elkészítésére.
Az első díjat Szentannai Sámuel igaz-
gató nyerte el „A sziktalaj művelése és
javítása" c. könyvével. A könyv na-
gyon gyorsan elfogyott, és a Mezőgaz-
dasági Kamara gondozásában több ki-
adást ért meg.

Nagy gonddal és odaadással mun-
kálkodott a szikes legelők feljavításán.
Ennek érdekében támogatta az Alföldi
Zöldmező Szövetség létrehozását is,
amely kedvezményes áron juttatta tag-
jainak a kiváló minőségű fű- és lucer-
namagot.

Kísérleteket végzett a szikes lege-
lők feljavítására. Elsőként sárgaföldte-
rítéssel, majd mésziszap, mészkőpor,
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istállótrágya és műtrágya felhasználá-
sával igyekezett fokozni a legelők ter-
meset. Saját megfigyelései alapján
összeállított egy vetőmagkeveréket,
melyet ajánlott a környékbeli gazdák-
nak. Javasolta, hogy azokon a legelő-
kön, amelyeknek karbantartására
igénybe vették a Földművelésügyi Mi-
nisztérium 20 éves törlesztésű köl-
csönakcióját, azok a gazdák irányítsák
a munkálatokat, akik elvégeztek az is-
kola rct-lcgclőjavíiási tanfolyamát.
Kaszálóknál skatulyázással is próbál-
kozott a nedvesség jobb kihasználásá-
ra. Komposzikészílési eljárást dolgo-
zott ki, hogy a gazdasági válság miatt
csökkenő állattartás miatti istállótrá-
gya-hiányt a gazdák részben pótolni
tudják. Olyan speciális trágyaléöntöző
lajtot hozatott Németországból, amely-
ből a trágyalevet kemény, de rugalmas
csöveken a kapásnövények sorai közé,
a talajba lehetett juttatni. Megállapítot-
ta, hogy a zöldtrágyázással kombinált
loszforműtragyázas az isiállótrágyával
azonos trágyázó hatású. Sokat foglal-
kozott az Alföld ökológiai adottságai-
hoz alkalmazkodó és hatékonyabb ve-
tésforgó, illetve vctésváltás kialakítá-
sával. Igyekezett tanfolyamokon, gaz-
dagyűlésckcn meggyőzni a gazdákat,
hogy a fekete ugar helyett zöld ugart
alkalmazzanak. Javasolta a Karcag vi-
déki kisgazdák búza - búza - kukorica
vetésrendjének megváltoztatását az
őáltala kidolgozott és ma is jónak tar-
tott ötös vetésforgóra: szálastakar-
mány, őszi búza, cukorrépa, tavaszi
árpa, lucerna. Hangoztatta: - idézem -
„A vetésforgó olyan a gazdának, mint
a zongoristának a kotta. A legkitűnőbb
művészek is majdnem mindig kottából
játszanak."

Nemcsak szikjavítási, hanem talaj-
művelési kísérleteket is folytatott

- a mosoni Khüne-féle kettes eké-
vel,

- Kiizdényi Szilárd tárcsás ekéivel,
- Kileffer-félc sziktalajtörő géppel,
- szárnyasckcvcl,
- Baycr-féle talajporhanyílóval,
- az Amerikából behozott egy- és

többlcstű tárcsásekékkel,
- 18 barázdás tárcsásekével,

- szántás nélküli talajműveléssel
(gruber, extirpátor),

- és allalajlazítóval.
Szentannai kezdeményezésére 1929-

ben a Magyar Kir. Meteorológiai és
Földmágnességi Intézet a karcagi Föld-
mívesiskolánál egy igen nagy fontosságú
meteorológiai állomást állított fel.

A mosoni Khüne gyárból hozatott
szélmotor segítségével az iskola
szennyvizét - megfelelő derítés után -
a kertészet öntözésre használta fel.

Mint erdélyi származású, nehezen
tudta elviselni az Alföld fátlanságát,
kopárságát. Rengeteget munkálkodott
azon, hogy a környéken fásítási akció
induljon. Határozottan állította, hogy a
Tiszántúlon nincsen olyan szikes talaj,
amit fásítani ne lehetne. Jó kapcsolatot
tartott fenn a püspökladányi Erdészeti
Kísérleti Állomással. Az iskola mellett
beállított 11 kh-os fásítási kísérleteivel
igazolta, hogy a „legrosszabb száraz
szik fája a tamarix és az olajfűz", a
„nedves vízállásos szikeseknek leg-
megfelelőbb fája pedig a kanadai
nyár", amerikai kőris és a szil. 6,5
holdas faiskolájában 10 000-12 000 db
nemes oltványt neveltek, amik eladás-
ra és szétosztásra kerültek a környék
gazdái körében.

A gazdasági szakoktatásról kiállí-
tást rendeztek Budapesten. Ezen a kiál-
lításon a karcagi mezőgazdasági szak-
iskola állami oklevelet kapott. Az okle-
vél méltó elismerése volt a sokrétű és
alapos felkészültséget nyújtó oktatási
tevékenységnek, melyet Szentannai és
tanárkollégái végeztek.

1931-ben az a Gazdasági Egyesület,
mely néhány éve leszavazta Szentan-
nai elnöki kinevezését, újból felkérte
és megválasztotta díszelnökévé. Las-
san beért annak a következetes, kitartó
munkának a gyümölcse, amelyet Szen-
tannai hosszú évtizedeken keresztül
folytatott. Oktatási, gazdálkodási és
kutatási tevékenysége mindenki szá-
mára példának állítható eredménnyel
büszkélkedhetett. Az iskola tanulóinak
létszáma többszörösére nőtt. Már 70
fiatal gazdajelölt tanításáról kellett
gondoskodni. A karcagi földmívesis-
kola az ország ilyen típusú iskolái kö-
zött az elsőnek, a példának számított.
1932 augusztusában ünnepélyes vizsga
volt a karcagi földmívesiskolában;
Szentannai Sámuel 20 éve igazgató.

Egymás után jelentek a megmunkássá-
gát, oktatási tevékenységét méltató
cikkek. Szentannai szakirodalmi mun-
kássága nemcsak azért jelentős, mert
elsőként írta le a mészben szegény
kötött szikes talajokon végzett mesze-
zési kísérletek eredményeit, hanem
azért is, mert azok közé tartozott, akik
már a '20-as évek végén világosan
felismerték a szakirodalom kutatási
eredmények gyakorlat felé történő
közvetítésében betöltött szerepét.
Szentannai több közleményben megfo-
galmazta azt a követelményt, hogy a
gyakorló szakember számára a szak-
könyv a tudományos tárgyilagosság
igényén túl figyelemfelkeltő, egyértel-
műen közérthető és munkájában hasz-
nosítható legyen. Nem feledkezhetünk
meg arról az intuitív írói és praktiku-
mot szolgáló irodalmi hagyatékról,
amelyet Szentannai és kortársai: Treitz
Péter, Herke Sándor, Arany Sándor,
Prettenhoffer Imre és a talajjavítás töb-
bi nagy klasszikusai ránkhagytak.

Szentannai Sámuelt 1933-ban,
nyugdíjazása évében főigazgatóvá ne-
vezték ki. Nyugdíjaztatása után sem
szakadt el a mezőgazdaságtól. 1936-
ban jelent meg utolsó könyve „A sike-
res gazdálkodás sziken és aszályban"
címmel, amelyben szakmai útmutató-
ként leírta azt a sok felhalmozott ta-
pasztalatot, amelyet hosszú évek kitar-
tó munkájával gyűjtött össze. Könyve
nemcsak útmutató volt, hanem rendkí-
vül élesszemű kritika is az akkori gaz-
dálkodási viszonyokról.

1953-ban még hallat magáról, ami-
koris az MTA felkérésére részt vesz a
szovjet Malcev-féle altalajlazító eke
karcagi kipróbálásában.

1956. január 22-én, 80 éves korában
távozott el körünkből.

Itt nyugszik Karcagon, a földmíves-
iskola utódjaként működő Mezőgazda-
sági Szakközépiskola területével hatá-
ros temetőben, egy kopjafás sírban.

Munkásságának eredményei között
bőven találhatók olyanok, amelyek a
mai társadalmi és gazdasági átalakulás
oktatási és kutatási megújulásában
nemcsak agrártörténeti értéket, hanem
útmutatót is jelentenek számunkra.

Ezért úgy gondolom, hogy a mai
emlékülés a tiszteletadáson túl a
Szentannai iskola ma is értéket jelentő
tanításainak hasznosítását is szorgal-
mazza.


