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10. rejtvény 

Szentes az irodalomban 

Ki írt imígyen városunkról? 
 
1. „Különben azt hiszem jövedelmes egyház, engem is 

hivtak oda egykor papnak, de minthogy teljességgel 

nem volt szándékom oda menni: nem igen vitattam: 

milyen az egyház? … Dolog van elég azt hiszem, s 

hogy nem valami rendes egyház: a hirlapi vitákból 

látom.” 

 

 

2. „Ennek a jó városnak az a szép tulajdonsága van, hogy 

a két széle mezőváros, a közepe falu.” 

 

 

3. „Vigy el engem a szentesi fürdőbe, 

A templomba, promenádra, erdőbe, 

Kuglizóba, kaszinóba, 

Kávéházba, fogadóba, 

Redutba. 

 

 

4. „A formája az, ami a kisbőgőé, csakhogy nincsen neki 

nyaka. Vonó se kell hozzá, csak a jobb kezével hajt az 

ember egy köszörűkőformát, […] És egyfelől hajtja a 

köszörűkövet, másfelől pedig balkézzel huszonkét fa 

darabon, paraszti klaviatúrán muzsikál az ember.” 

 

 

5. „Szombaton délben Szentesre érkezem. A főispán úr 

oly kedves volt, hogy meghívott a vármegyeháza 

szállására. Ennek nagyon örülök, mert már sok 

kocsmában háltam, de még megyeházán nem. 

Különben most nagy szentesi tudós lett belőlem, mert 

elolvastam Sima László és Nagy Imre monográfiáját, 

és a kisujjamban van, ami érdekel Szentesről.” 

 

 

6. „Először huszonöt éves jubileuma alkalmából 

látogattam meg a szentesi múzeumot, mint meghivott 

vendég és felolvasó s pár nap mulva tárcát olvastam 

valamelyik lapjukban arról, hogy fejenként milyen 

sokba kerültek a vendégek a jubiláris banketten, szivart 

és feketét is beleszámítva.” 

 

 

7. „Itt álmodik Attila valahol... 

Fölötte bús darumadár dalol, 

Fölötte magyar ég kék sátora 

S a hunok harca áll s hunok tora.” 
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8. „Ebbe a kis vendéglőbe, ahol a sütőkemence volt az 

étteremben, rendszerint szállóbeli társaimmal: Soltész 

Gyulával és Németh Andorral jöttem. Soltész Gyula 

szentesi tanár volt, a francia nyelvben való 

tökéletesedési vágy hozta Párizsba.” 

 

 

9. „A népviselet tarkasága elárulja, hogy mennyi táj 

küldött népéből Szentes kohójába. A török 

kitakarodása után költözött vissza Szentes falai közé a 

hódoltság idején messzire szökött felekezeti harc is.” 

 

 

10. „Már jól benne jártam a regényben, amikor Szentesre, 

a regény Szegvárára egy délután átmentem. Főként a 

furcsa házat akartam megnézni, melyben Eszter ura az 

ő száz holdját beleölte; no meg a sétányt, a fürdőt, 

ahova gyerekeivel lejárogatott.” 

 

 

11. „Ma a délben hosszú idő óta újra kimenőt kaptam; egy 

csinos, csöndes kisváros ez, szép utcákkal, amiket fák 

szegélyeznek. Minden szép és emberséges, – jó, szép 

és szabad nép ez az alföldi magyar. Csak kevés az 

időm. Egy csodálatos park, amiben a strandfürdő van, 

odavonzotta az egész lakosságot, színes, élettel teli kép 

volt.” 

 

 

Mely idézetekhez kötődnek a képek? 

 

 

 


