
Dr. Szabó Ferenc Orosházán született 1935-ben. A Szegedi Egyetemen szerzett diplomát 
magyar-történelem szakon, majd 1961-ben néprajzból egyetemi doktori címet kapott. Pályáját 
tanárként a szarvasi gimnáziumban kezdte, majd öt évig a Szegedi Állami Levéltárban 
dolgozott, miközben Budapesten megszerezte a levéltárosi képesítést. 1965-ben a Gyulai 
Állami Levéltár - ma Békés Megyei Levéltár - igazgatójává nevezték ki, majd a Békés megyei 
múzeumi szervezet igazgatójaként dolgozott. Mint a Békés Megyei Levéltár igazgatója 
végezte – akkor még az országban is úttörő munkának számító – a kétkötetes Mezőberény 
Monográfia szerkesztői, illetve egyik fejezetének szerzői feladatait, és ezzel részt vett 
Mezőberény várossá nyilvánításának a történettudomány oldaláról való tudományos 
megalapozásában. Tevékeny részese volt a várossá nyilvánítási kérelem megfogalmazásának. 
Jelentős szerepe volt a német két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatási program 
engedélyeztetésében, megindításában, többek emlékezete szerint ő volt az ötletgazda. Ez 
gyakorlatilag egybeesett a település várossá nyilvánításával. Rendszeresen előadásokat tartott 
a település történetéről, Mezőberény múltjáról. Mint a Békés Megyei Múzeumok igazgatója 
közreműködött a Hentz Lajos-hagyaték átvételében, az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
szakmai kialakításában, berendezésében, elismertetésében és múzeumként való 
megnyitásában. Mezőberényi kiadványok, Dr. Bak Mihály és Bartóki József könyveinek 
patrónusa. Az általa szerkesztett sorozatokban a mezőberényi témájú dolgozatok megíratását 
szorgalmazta és többek között Hentz Lajos és Irányi István írásainak közzétételét támogatta.  
Békés és Csongrád megyei város- és községmonográfiák szervezése és írása mellett 24 éven 
át volt a Békési Élet című tudományos és közművelődési folyóirat felelős szerkesztője, 
kiadványsorozatok gondozója. A Dél-alföldi Évszázadok című sorozat elindítója, illetve 
támogatója az Oltvai-Ferenc díj létrejöttének. Tagja volt évekig a MTA Történettudományi 
Bizottságának, a Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányának, a TIT Országos 
Történelmi Választmányának, és tagja a Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Történelmi 
Munkabizottságának. Munkásságát számos elismerés kísérte. Átvehette a Mezőberényért 
Emlékérmet, Kiváló Népművelő címet kapott, a Szabó Ervin Emlékérem és az 
irodalomtörténeti Toldy Ferenc-díj tulajdonosa. Kiérdemelte a Békés Megyéért kitüntetést, és 
1995-ben átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Sokszor elhangzik, 
hogy a múlt valós ismerete nélkül jelenünkben nincsenek mérhető fogódzóink. Dr Szabó 
Ferenc munkássága ezeket a fogódzókat adja a jelennek és a jövőnek. 
Mezőberény várossá nyilvánításának előkészítésében kifejtett munkája, annak tudományos 
megalapozása, a város szellemi értékeinek gyarapítása, a városban alkotó személyek szakmai 
támogatása, emberi magatartása, valamint Mezőberény jó hírnevének öregbítése okán, a 
várossá nyilvánítás 30. évfordulójára emlékezve, Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése kifejezéseként, erkölcsi 
elismerésként a 2019. évben „Mezőberény Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz 
Dr. Szabó Ferencnek. 


