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veit, mert ő is, ámbár különben iigen jeles, reális tanító, kitűnő kántor, az akkori jacobinismus által el volt kapatva." (S a hivatásos papi gondolkodás nyíltan
ki nem mondott elégtétele a továbbiakban:) „Meghalt 1805-ben rothasztó láz következtében még csak 33 éves korában. Fekszik a Körösön túli temetőben, a gőzmalom falának északi szeglete körül." A mi gondolatunk pedig: talán nem is erőltetett jelkép, hogy az egyetlen csabai jakobinus szimpatizáns, akiről tudunk, az
első csabai gőzmaimocska gyárkéményét kapta véletlen emlékjelnek. H A A N a rá
jellemző becsületes tárgyilagossággal így zárja rövid életrajzát: „Nincs egy tanító
sem a régi korból, akit a csabaiak annyira dicsérnének, mint e z t "
*

Más fából faragták CZUKER SÁMUELÍ, aki Szebenből került Csabára, és itt. a 19.
század első harmadában működött Fukar volt, „capitalisokat gyűjtött, melyek
leginkább zsidóknál voltak elhelyezve". Foglalatossága az iskolán kívül főképpen
abban állott, hogy csapóval üldözte a legyeket, mivel igen szerette a tisztaságot.
SZEMJÁN P Á L viszont 50 évig tanított Mezőberényben és Csabán, de talán ennél is
nagyobb érdeme, hogy — H A A N szerint — ő kezdte el az Alföldön a gyümölcsfák
nemesítését; az egész vidéket ellátta oltványokkal. A Magyar Gazdasági Egylet
ezüst éremmel tüntette ki közhasznú tevékenységéért. „Sokban kitűnő talentum"
volt SZTRAKA K Á R O L Y ' tanító. Jó festő, szenvedélyes természetvizsgáló, kiváló vadász és állatpreparátor, jeles pomológus, meglehetős költő volt, s mint ilyen, „a
szláv literatúra mezején" eléggé ismert. Vajon a lassan kihaló polihisztortípus
egyik kisvárosi példánya volt-e SZTRAKA, avagy az ügybuzgó modern dilettáns egyik
korai megtestesítője? És vajon mit jelenthet VILIM J Á N O S tanító életrajzában ez a
részlet: „Küvált erős abban, hogy sok szépírókat nevel, aminek nyoma tizedében
még évtizedek múlva is meg fog látszani." A szép, jól olvasható írás elsajátíttatása,
úgy látszik, ekkor még társadalmi jelentőségű érdem.
Végül támasszuk fel H A A N nyomán SZEBERÉNYI (SZEBERINYI) L A J O S emlékét, aki
a forradalom idején a Prjatel ludni c. szlovák nyelvű forradalmi lap szerkesztője
volt, és ezért Világos után bujdosásra kényszerült. Éppen Csabára hívták meg
tanári állásra, mikor elfogták, és néhány hónapra Nagyváradon bebörtönözték.
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