
Végezetül említést kell tenni a fõtér szomszédságában található, Szent Miklós tiszteletére felszentelt
magyar ortodox templomról, amelyet a Szentesen letelepült görög családok építtettek 1786-ban. A késõ
barokk stílusú kisméretû templom eredetileg torony nélküli volt, majd csak az 1900-as évek elején egé-
szült ki egy tetõbõl kinövõ favázas harangtoronnyal. A ma látható 22 méteres kõtorony 1927-ben épült
a templomhoz. Az építmény alaprajza téglalap, bazilikás, apsziszáródású, egyhajós szerkezettel. A
szakrális elõírások szerint a belseje három részre tagolódik: elõcsarnokra, templomhajóra és oltárra. A
belsõ térben látható ikonosztázion héttengelyes, háromszintes, favázrendszerû, copf stílusú építmény,
39 festett táblával. A mûemlék jellegû templomot és tartozékait 2014-ben szakszerû igényességgel fel-
újították.

A Szentesre látogatóknak a fentieknél jóval több kulturális és építészeti élményt ajánlhatunk a fi-
gyelmébe, de ezek bemutatására e helyen – terjedelmi okok miatt – már nincs tér.

Labádi Lajos

A szegvári kastély, avagy a szegvári
vármegyeház története

Napjainkban már tisztázott, hogy a falu közepén lévõ barokk épületet – még kastélynak nevezik a
szegváriak – egy teljesen új vármegyeháznak építették a XVIII. század második felében. Ezt a telkén
1992-ben végzett régészeti feltárás bizonyítja. Mielõtt azonban részletesebben rátérnénk érveik bemu-
tatására, feltétlenül szükséges Szegvár korábbi történetét is felvázolni. A község területén és környékén
végzett régészeti ásatások és a földmûvelés során felszínre került leletek – edények, kerámiadarabok,
fegyverek, használati eszközök – bizonysága szerint Szegváron és környékén 7–8000 évre visszamenõ-
leg minden korszak emberének emlékei megtalálhatók.1 A vidéken legkorábban a Körös-kultúra délrõl,
a mediterrán vidékekrõl északra vándorolt állattenyésztõ és földmûvelõ népe telepedett le. Ugyancsak
mediterrán vidékrõl származó kultúra alakult ki Szegvár–Tûzkövesen a neolitikum második felében. A
Tiszai-kultúra telepe i. e. 4450–4035 között élt ezen a területen. Ebbõl a korból származik a Sarlós Isten
világhírû szobra. Hírnevét azzal szerezte, hogy ebbõl a korból szinte az egyedüli férfialakban ábrázolt
istenség a korabeli istennõ szobrok között.2 A réz- és bronzkorból kevés emlék maradt, ezzel szemben a
vaskorszak e területen élõ népeit jobban ismerjük. Jelentõsebb ideig a szkíták, kelták és dákok éltek a
környéken. Késõbb a gótok, hunok és 454-ben a gepidák is feltûntek a területen. Az 567 után megjelenõ
avarok talán a magyar honfoglalást is megélték. A Kórógy-ér környékének magyarok által való elfogla-
lását Anonymus is említi Gestájában, amit bizonyít a feltárt honfoglalás kori temetõ. A község határát
három közösség foglalta el.

A XI–XIV. századi írott források és a régészeti kutatások alapján megismerhetõk az Árpád-korban
ezen a területen meglévõ falvak. (Sáp falu, Leng falu, Sajt falu, Szentgyörgy falu).3 Szegvár elõdje
Zeegh falu volt, ami a XIV–XV. századra megerõsödött. A magyarok letelepedését követõen a fejedel-
mi család, a Bor-Kalán nemzetség és a vele rokon Szeri Pósafiak birtokolták Szegvárt. Késõbb Guti
Országh Mihály, majd Nádasdi Ongor János voltak tulajdonosai. A XV–XVI. század fordulójától a
Dóczi család a birtokos. Fénykorukat – ezzel Szegvár fejlõdésének, szépülésének idejét – Dóczi János
éveire (1506–34) tehetjük, mivel a nemes úr – ekkor királyi fõkamarás – 1527-tõl Szapolyai János
kincstartója volt. A Kurca kanyarulata által alkotott szegen, a magas folyóparton épített castellumot,
várkastélyt az elõbbi Dóczi János királyi kamarás. Közvetlenül a Kurca folyó partjára. Az 1988–91 kö-
zött végzett ásatások során a castellum területén elõkerült leletek a rézkorból származnak. A késõbbi
idõszakokból a szarmaták és az Árpád-kori falu nyomai bukkantak fel a Kurca-parti leletek a várkastély
romjai között. Igazán komoly építkezésre, az ásatást végzõ régészek szerint a Dócziak idején került sor
elõször ezen a területen és Szegvár területén is. A gazdagon díszített reneszánsz udvarház meglétét egy
téglából falazott pincébõl kiemelt gazdag leletanyag – fazekak, tálak, budai márgából faragott rene-
szánsz faragványtöredékek – bizonyítja. A pince keskeny alapozását figyelembe véve az csak egy része
lehetett a középkori épületegyüttesnek, melynek központi része bizonyosan emeletes volt, egy csiga-
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lépcsõelem tanúsága szerint. Dóczi János Szapolyai iránti hûtlensége miatt hóhér keze alatt végezte.
Birtokait, így a szegvári castellumát is feldúlták, felforgatták a királyi parancsra kincset keresõk.

Az 1550-es években Mágocsy Gáspár birtokába került a falu.4 1552-tõl a törököknek fizettek adót a
szegiek. A felszabadító harcok idején – a török uralom végnapjaiban – Szegen is átvonult egy török-ta-
tár sereg, amely feldúlta, felégette a falut. Elnéptelenedett a már a törökök idején is jelentõs település.5

A török kiûzése után gróf Károlyi Sándor 1722-ben királyi pátens alapján megvásárolta a szegvári
pusztát, és saját birtokairól való telepítése révén újra benépesítette az akkor néhány házzal rendelkezõ
Szegvárt. Ekkor már Szegvár volt a neve a községnek. Alföldi birtokainak központjává tette és nagy-
arányú építkezésekbe kezdett. Kastélya 1726–28-as építésekor felhasználta a Dóczi-féle építményeket
és azok maradványait. A Károlyi-kastély elõzményekre visszavezethetõ voltát bizonyítja Bél Mátyás
1730-ban készült leírása is errõl a kastélyról. A múlt kutatói leszögezték, kutatásaikkal bebizonyították,
hogy a ma látható épület vármegyeháznak épült. Egy teljesen új épületet emeltek e célra, ugyanis 1776
és 1883 között megyeközpont volt a település. Azt tudni kell, hogy a megyeszékhely eleve azért került
Szegvárra, mert Károlyi Antal megvételre ajánlotta fel leromlott állagú kastélyát (azt, amelyet Károlyi
Sándor építtetett) a vármegye részére. Ezzel úgy tûnt, hogy sürgõsen, kevés ráfordítással jutnak a szük-
séges épülethez. Az 1768-ban felmért kastélyért a gróf 836 forintot és 30 krajcárt kapott. A levéltári for-
rások szerint az épületre 1772 decemberéig 16 664 forintot és 18 krajcárt, 1773-ig 20 329 forintot és
16,5 krajcárt költöttek.6 Ezen összegek olyan nagyok, hogy csakis új épület építésérõl beszélhetünk.
Arra a kérdésre, hogy a munkálatok miért tartottak ilyen sokáig, az ásatások során kapott választ a kuta-
tócsoport. Szerintük teljesen új épületet emeltek, mivel sem az alapozáson, sem a falazáson nem talál-
ták meg semmiféle átalakítás nyomát, és a XVIII. századinál korábbi leletekre sem bukkantak az épület
és közvetlen környezetének vizsgálata során.7 Elõkerült viszont a feltehetõen a megyeházával egy idõ-
ben készült kút és a megyeháza építésekor használt meszesgödör is. Az ásatások alkalmával a Kurca
partján rábukkantak az 1909–1910-ben lebontott központi vármegyei börtön és a Dóczi-féle castellum
alapjaira is. Szomorú tény, hogy a középkori építmények és a Károlyi Sándor-féle kastély alapjainak
nagy részét valószínûleg elpusztították az 1960-as években készült szennyvízszikkasztó építése során.
Miután a megyeközpont 1883-ban Szentesre költözött, a korábbi vármegyeháza épületében a gróf Kár-
olyi Kornis-alapítvány által mûködtetett Szociális Testvérek Társasága és Testvérképzõ Intézete mûkö-
dött, majd községi óvoda volt. Legutóbb gyermekotthonnak adott helyet az egykor közügyek intézésére
szolgáló barokk épület.
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A több mint 200 éves barokk épület elõtti téren egy százévesnél idõsebb Szentháromság szobor áll.
Oszlopos alépítményével a vármegyeház tömegét idézi, az építés korára jellemzõ kosáríves, úgyneve-
zett barokkívû kapubejárata és a kovácsoltvas rácsozatú ablakai korhû hangulatot idéznek. Az udvari
homlokzat, a zömök, szintén kosáríves árkádokon nyugvó, levegõs emeleti tornác szép arányú része a
nem régen felújított méltóságteljes épületnek. Érdemes megnézni az épületben a kovácsoltvasból kézi
kovácsolással készített emeletlezáró ajtót, valamint a hozzá tartozó kovácsoltvas lépcsõkorlátokat.

Igazi barokk elem az épületen az utcai homlokzat középrizalitos megoldása, amikor a homlokzat
elõreugrik, ezáltal tagolja azt. A ritmus és árnyékhatás szempontjából kedvezõ plasztikát ad az épület
egész homlokzatának.

Kovács Lajos István

Orvostörténeti gyûjtemény Mindszenten
Dr. Ávéd László és Dr. Ávéd János László kollekciója

Már gyermekkoromban szüleim belém plántálták, hogy a múltat, a régit tisztelni és becsülni kell.
Közhely, de a múlt ismerete és megbecsülése nélkül nincs jövõ. Ahogy idõsödöm, egyre jobban érzem
ennek az igazságát. Édesapám, aki Mindszenten volt körzeti orvos, minden régiséget megõrzött, így ke-
rült hozzá a köpölyözõ és két érvágó. Nagy örömmel mutatta és magyarázta, hogyan használták. Mind-
szenti betegétõl kapta, akinek a nevére sajnos már nem emlékszem. Azt azonban tudom, hogy még az
1800-as évek végén és az 1900-as évek elején is mint falusi borbélymester mûködött. Ezek a régi gyó-
gyító eszközök voltak az elsõ orvostörténeti múzeumi darabok. Szüleim indíttatását mind a mai napig
követem. Nem csak orvostörténeti eszközök, hanem egyéb régi tárgyak, emlékek is rám vannak bízva.
Igen rám, mert vallom, ezek õrzése, tisztelete és a hozzájuk, az elsõ múzeumi darabokhoz köthetõ isme-
retek továbbadása a hivatásomon túl az egyik legszebb, nagy felelõsséggel is járó feladatom az életben.

A régi tárgyak, hiteles történetek mindig is elbûvöltek. Pontosan emlékszem, amikor az általános is-
kolával Egerben jártunk, úgy 10–12 éves lehettem. Nagyon megérintett, amikor a kazamatákban azon a
helyen álltam, ahol a török berobbantott a várfalba. Hiába figyelték dobokra tett babokkal, hogy re-
meg-e a föld, azaz ás-e a török... Simogattam a köveket, néztem a várfalat, teljesen elvarázsolt az él-
mény. Elképzeltem, hogy több száz éve pont ezeket a köveket látta, simogatta valaki, aki védte a várat,
vagy épp itt lelte halálát, vagy mentette a társait. Emlékszem, még azt is megállapítottam, hogy hiába
vagyok még gyerek, már majdnem beverem a fejemet a kövekbe, hogy lehet ez? Akkor mondták meg,
hogy abban az idõben alacsonyabb növésûek voltak az emberek. Elhatároztam, én is mindent megõr-
zök, ami régi és szép, csodálni való. Volt is ekkor egy középiskolai kiállításom Mindent gyûjtök cím-
mel. A szenvedély azóta sem lankadt. Most is mindent gyûjtök. Minden tárgyról, amirõl csak lehet, né-
hány feljegyzést is készítek. Kitõl, mikor kaptam, és mit tudunk a történetérõl.

Az ajándékba kapott tárgyak (gyógyszeres dobozok, receptek, nyomtatványok stb.) gyûltek, betege-
im, egyben édesapám volt betegei, a település lakói tudtak küldetésként is megélt szenvedélyünkrõl.
(Édesapám 1947 óta körzeti orvos volt falunkban, Tõle vettem át a körzetét 1982-ben, azóta is itt dolgo-
zom.) Szüleim életében minden egyes kapott tárgyat megmutattam Nekik, együtt örültünk az új „jöve-
vényeknek”. Szerencsére feleségem és gyermekeink is hasonló gondolatokkal vették kezükbe a szép ré-
giségeket.

A gyûjtõmunka közben, 1999-ben jött ötlet alapján megszületett 2000-ben az elsõ, majd 2001-ben a
második kiadást is megért, összesen 600 példányszámban megjelenõ Mindszenthez kötõdõ orvosok, ál-
latorvosok, gyógyszerészek életrajzai címû általam szerkesztett kiadvány. E könyvecske adta az ötletet
ahhoz, hogy a kollégákat a következõ, VII. Mindszenti Napok rendezvényre meg is hívjam (2002. júni-
us 28–30.). Sikerült találkoznunk, és mindenki beszámolt magáról. Ezt követõen megkoszorúztuk az
orvosi rendelõ kertjében a Mindszenten született Prof. Dr. Bene Ferenc (Mindszent, 1775–Pest, 1858)
orvosprofesszor rézdomborításos portréjával díszített emlékmûvét, amelyet Dér István szegedi mûvész
készített 1975-ben. A professzor úrnak köszönhetõ, hogy van Magyarországon himlõoltás. A koszorú-
zás után közösen megnéztük azt a kiállítást, amit az akkorra már szépen gazdagodó gyûjteménybõl ren-
deztem. Nagy örömömre szép sikert aratott mind a kollégák, mind a Mindszenti Napok látogatói köré-
ben. Ez volt az elsõ kiállítása a gyûjteménynek. A sikerre a média is felfigyelt, néhány cikk megjelent a
helyi és a megyei lapban. Ennek köszönhetõen sokan megkerestek, és hirtelen sok-sok tárgy került hoz-
zám. A 2005. július 1–3. között megrendezett újabb, IX. Mindszenti Napokon ismét találkoztunk a ko-
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