
Örökségünk322

Rohonczy Viktor

EGY JÁSZBERÉNYI NÉPTANÍTÓ ÉLETÚTJA

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét 
naggyá.” – fogalmazta meg Klebelsberg Kunó az 1920-as években, mint vallás- és közoktatási 
miniszter. A két háború között kormányzati programmá lépett elő a magyar lakosság iskolai 
végzettségének emelése, az írástudatlanság akkori tizenöt százalékos értékének csökkentése. Az 
elemi népiskolai rendszer kiépítése a trianoni traumát elszenvedett országban az elhanyagolt 
vidéki városokban és falvakban, valamint a tanyavilágban a Bethlen-kormány idején indult meg 
sikeresen. Ennek eredményeként az írástudatlanok aránya a bevezetést követő két évtized el-
teltével mintegy felére esett vissza. Az iskolázottság elterjedését az a tény is korlátozta, hogy 
a tanyasi gazdálkodók gyermekei már négy-ötéves koruktól dolgoztak a családi gazdaságban 
– mivel munkájukra szükség volt –, így nem is járhattak el az iskolába annak ellenére, hogy a 
tankötelezettségről már korábbi törvények rendelkeztek. A fennálló helyzetet még az is nehezí-
tette, hogy érdektelenség, valamint az anyagi forrás hiányában nem voltak megfelelő iskolák a 
tanulók befogadására, különösképpen falvakban és tanyákon itt a Jászságban sem, aminek meg-
változtatása központi kérdéssé vált.

Klebelsberg kultúrpolitikai elképzelései között fontos helyet foglalt el a magyar nép művelt-
ségi színvonalának emelése, amit a népiskolák tömeges felállításával és a szervezett népművelés 
kiépítésével kívánt megvalósítani. A népiskolai építési akció megvalósítására 1932-ig az ország 
egyévi állami költségvetésének mintegy felét fordították. A program megvalósításának sikeré-
ben az anyagi/tárgyi feltételeken túl a személyi feltételek voltak fontosabbak, amit az akkori 
néptanítók egyénisége jelentett.

A néptanító közkedvelt ember volt a faluban és a tanyavilágban, ellátta az iskolán kívüli nép-
nevelő feladatokat is, többek között a népszínművek színrevitele mellett nem hagyta feledésbe 
merülni népdalainkat, a magyar irodalom remekműveit. A néptanítóknak az elhivatottsága taní-
tani, bölcsességre nevelni a gyermekeket. A néptanító a gyermekek oktatói/őrzőangyalai voltak, 
melyet Steiner Ferenc így fogalmazott meg:
„A néptanító a Szentlélek templomának – a gyermeki léleknek – díszítője, hogy szép legyen, 
őrzője, hogy bele ne férkőzzék semmi, ami hátrányára lenne. S néptanító a gyermekek és az ifjak 
kalauza, oktatója, őrzőangyala, a szülők helyettese, a gyermeki lélek gondozója, a Szentlélek 
templomának tisztántartója.”

A kultuszminiszter nevével fémjelzett kultúrpolitikai elképzelések tudatos végrehajtása ered-
ményeképpen a Jászságban is több népiskola került felépítésre, illetve a már meglévőknek az 
akkori előírásoknak megfelelő bővítése/korszerűsítése, így többek között Jászberény külterüle-
tén, Hajtán is. Az iskolák számának, valamint a tanulók létszámának növekedése magával vonta 
az oktatói létszám növelését, amit elsősorban a Tanítóképzőkben végzett tanítók jelentettek.  A 
jászsági általános iskolák tanítóinak jelentős részét – akikre hálával emlékezhetünk – a Jászbe-
rényi Tanítóképzőben végzett hallgatók adták, akik kivételes egyéniségükkel, elhivatottságukkal 
és az átlag feletti szorgalmukkal teljesítették a korabeli kormány oktatáspolitikai elvárásait, mi-
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szerint az oktató: „ne csak tanítsa, hanem szeresse a magyar gyermeket.” Jászberény külterüle-
tén található működő tanyasi népiskolák, a rendelkezésemre álló adatok szerint, Borsóhalmán, 
Cserőhalmon, Homokon, Hajtán, Kormosparton, Meggyespelén, Négyszálláson, Öregerdőn, 
Peresen, Rekettyésen, Réten, a Szelei úton, Tőtevényen, Újerdőn voltak. Néhány hajdani isko-
laépület felújítva ma is hirdeti a régi idők építészeti emlékeit, ezzel megőrizve a dicső múltat a 
jelen és az utókor számára.    

A rövid kor- és helyzetismertetés után szeretném/próbálom dolgozatomban egy jászberényi  
néptanító, édesapám életútját tisztelgésként bemutatni, végigkövetni a tulajdonomban lévő ide 
kapcsolódó dokumentumok (fényképek/dőltbetűvel kiemelt nevesített nyomtatványok), valamint 
emlékeim alapján. Megkísérlem azt időrendben – egy fejezetként – feldolgozni, egyben emlékez-
ni azokra az elhivatott tanítókra, akik abban a nehéz időszakban vállalkoztak erre a nem könnyű 
feladatra. A nyiladozó elmék tiszta gondolatokkal, információkkal való eredményes feltöltése, az 
elméleti és gyakorlati tudás átadása csak kivételes tehetségeknek sikerül, akiket szerintem joggal 
megillet a megérdemelt őszinte tisztelet, hiszen tudásunkat nekik is köszönhetjük. 
Rohonczy Pongrác Emil 1901. május 5.-én született Misztótfalu községben, az erdélyi Szatmár 
vármegyében. Édesanyja (nagyanyám) leánykori neve Papp Emília, ő 1875. április 18-án szüle-
tett és 1961-ben halt meg. Édesapja, (nagyapám) Rohonczy Pongrácz 1836. július 21-én született 
és 1917-ben halt meg. 

Nagyszüleim, Rohonczy Pongrácz és Papp Emília 1898. november 24. napján kötött házas-
ságából 1901. május 5-én született fiúgyermek, Pongrácz Emil Születési anyakönyvi kivonatának 
hiteles másolata szerint.
A fényképen látható Rohonczy nagypapa 
(előtte édesapám) a születési anyakönyv be-
jegyzése szerint kisbirtokos volt. 

A Nagybányai Bányakapitányság feljegy-
zésében (1888–1892 évi Magyar bányaka-
lauz) Borpatakon az arany- és ezüst ércki-
termelő üzemekben hivatalosan bányameg-
bízottként jegyezték. Nagymamám (a fenti 
nyomtatványban háztartásbeli) ölében Mária 
nagynéném, mellette egy rokon kisasszony. 
Misztótfalu Nagybányától nyugatra fekvő 
község, lakosai főként bányászattal és borá-
szattal foglalkoztak, amit az őseim is gyako-
roltak. A családi ház kertjének folytatása már a 
szőlőhegy kezdetét jelentette, így nem okozott 
problémát annak rendszeres, szükség esetén 
mindennapos ellenőrzése. 

Édesapám a népiskolát a szülőfalujában 
végezte, majd azt követően a Nagybányai Ál-
lami Gimnáziumba került, ahol a latin kötele-
ző tantárgy volt. A GRAMMATICA SEXTY 
latin nyelvkönyve – amit Fodor Gyula és Szé- A Rohonczy család (Misztótfalu)
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kely István szerkesztett, és a Szent István Társulat 1913-ban adott ki Budapesten – ma is meg-
van, benne a kézjegyével, ebből tanult III. és IV. osztályos korában. 

Nagybánya városa (a történelemkutatók szerint) a tatárjárást követően, IV. Béla uralkodása 
idején alakult a Gutin hegycsoporttól nyugatra kinyúló Rozsály-hegy déli lábánál, a keletről 
érkező Zazar patak két partján fekszik. Az első, 1327-ből származó oklevélben Károly Róbert 
király Zazarbányaként említi. A Nagy Lajos király által 1347-ben és 1376-ban kiállított leve-
lekben többek között az itteni bányászatot is szabályozza. Nagybánya lakói, polgárai betelepült 
német ajkú iparosok, kereskedők és bányászok voltak. A város védőszentje Szent István király. 
Nagybánya híres a gótikus stílusú Szent István templomáról, melynek építését 1387-ben fejezték 
be. A templom hossza 50 méter, a torony magassága 40 méter. Hatalmas tornya még a mai napig 
magaslik Nagybánya felett, és kémlelheti tiszta időben a környező tájat, melyet magam is oly 
sokszor csodáltam. Egy picit előre szaladva itt jegyzem meg érdekességképpen, hogy édesapám 
a gimnáziumi iskolaévei alatti hitgyakorlatot a Szent István király templomban végezte. Tanul-
mányai befejezése után az első munkahelye a Hajtai Népiskola volt, a mellette lévő templomnak 
(talán nem véletlen) ugyancsak Szent István király a névadója, amiről majd később említést 
teszek. Fontos még megemlítenem a Nagybánya környéken található arany- és ezüstbányákat, 
az ezekre épülő pénzverdét, amely már 1411-ben is működött. A települést Mátyás király ide-
jében a moldovaiak betörések miatt fallal vették körül, melyet a későbbi évszázadokban lassan 
lebontottak. A főtér egyik érdekessége a legrégebbi épület, nevezetesen az Erzsébet-ház, melyet 
Hunyadi János építtetett. Számos említésre érdemes emlék közül csak néhány: a Petőfi emlékét 
őrző, 1802-ben épített Arany Sas Fogadó, a Szent István torony, a Szentháromság templom, a 
Képzőművészeti Múzeum, a várost körülvevő fal hét tornyából mára csak az egyetlen megma-
radt Mészáros torony, az egykori pénzverde épülete és a város szélén található 1630-ban épült 
görög katolikus fatemplom. 1848-ban a város a forradalom mellé állt, még ebben az évben Kos-
suth Lajost díszpolgárrá avatták. A szabadságharc elbukása után sok forradalmár Nagybányán 
talált rejtekhelyet. 

Visszatérve az eredeti történethez: a gimnázium negyedik évfolyamának elvégzése, illetve 
nagyapám 1917-ben történt halála után jutott olyan elhatározásra, hogy tanítóképzőben folytatja 
tanulmányait és tanító lesz. Az elhatározást tett követte, és így került Jászberényi Tanítóképzőbe, 
ahol távol a szülőfalujától tanult. Tanulmányait 1917/18-as iskolaévben kezdte, és 1922-ben 
fejezte be. 

Jászberényben – az első világháborút követő gondok ellenére – a közélet vezetőit foglalkoz-
tatta az iskoláztatást, a népművelődést elősegítő intézmény, nevezetesen egy tanítóképző intéz-
mény létesítése. Az akkori vallás- és közoktatási miniszter, gróf Apponyi Albert – aki ebben az 
időben képviselte a várost az országgyűlésben – elkötelezettsége és szándéka alapján a helyi 
kezdeményezők felvetésére központi kérdéssé válhatott a jászberényi tanítóképző alapításának 
lehetősége. A képviselőnk a jászberényi tanítóképző létesítésére vonatkozó törvényjavaslatot 
1917-ben az országgyűlés elé terjesztette, amit aztán az országgyűlés el is fogadott. A város 
elöljáróinak jelenlétében 1917. október 10-én megnyílt a Kossuth úti egyetemes népiskolában, 
az úgynevezett Morgó iskolában a Jászberényi Állami Tanítóképző Intézet. 
Egy korabeli nyomtatvány igazolja, hogy nevezett Rohonczy Pongrác, a Jászberényi Tanító-
képző Intézet I. éves növendéke befizette az 1917/18-as tanulmányi év április havára esedékes 
tandíj-kötelezettségét. Ez a befizetés még a Kossuth Lajos úti „morgó” iskolaépületben (ma a 
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szakmunkásképző intézet gyakorlati képzés célját szolgáló létesítmény) történhetett, ahol az in-
tézet elkezdte azóta is tartó működését.
Az intézet első tanári karának egy részét az időközben elszakadt országrészeken beszüntetett 
neves tanítóképzőkből érkezett tanárok adták. A tanulók többsége pedig az egész országból, 
illetve Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvidékről érkezett. Az iskola Jászberény város kulturális 
életében meghatározó, vezető szerepet játszott. A tanárok és növendékek kapcsolata különösen 
a tanyasi lakossággal szinte mindennapos volt, hospitáltak többek között a csíkosi, peresi, hajtai 
iskolákban – ahová majd később édesapámat is megválasztották rendes tanítónak –, és tartottak 
felnőttek számára különböző tárgyú ismeretterjesztő előadásokat. 

Meg kell említeni, hogy az 1910-es évek végén a megbékélés a magyarok és a románok 
(oláhok) között különböző érdekek miatt lehetetlen volt, ez aztán odáig vezetett (még mielőtt a 
nagyhatalmak szét nem darabolták nemzetünket), hogy a román és oláh csapatok megszállták 
a jelenlegi román–magyar határ Erdély felőli részét. Az eseményhez kötődik Köröstárkás szín-
tiszta magyar falu szomorú tragédiája, ahol 1919. április 19-én, nagyszombaton, a falu főterén 
a románok magyarokat gyilkoltak meg minden indok nélkül. Ezekben a napokban foglalták el 
a román megszállók a jelenlegi országhatár vonalában elhelyezkedő nagyvárosokat, április 19-
én Szatmárnémetibe, április 20-án Nagyváradra és Érmihályfalvára is bevonultak, de négy nap 
múlva Debrecenben, ezt követően április végén a Tisza vonalánál sorakoztak fel, ahogy azt tör-
ténelmi tanulmányaink alapján ismerhetjük.

1920. június 4-én (pénteken) bejelentették a Trianoni békediktátumot, amellyel Magyaror-
szág csonka nemzetté vált. Erdély elszakítása miatt azok, akik ott rendelkeztek állandó lak-
hellyel, és valamilyen igazolható okból pl. tanulás végett a mai Magyarországon tartózkodtak, 
kérésre menekült státuszt kaphattak. Talán érdekesebb volt a helyzete azoknak a magyaroknak, 
akik a tanulási szünidőben távol az iskolájuktól otthon – mondjuk Erdélyben – tartózkodtak. A 
bekövetkezett, nem várt változás miatt vissza kellett a Trianoni határon jutni Magyarországra, 
mint például édesapámnak is, ha tanulmányait a már megkezdett tanintézetben szerette volna 
folytatni. Az oláhok által megszállt országhatáron történő sikeres átjutás viszontagságairól egy 
érdekes naplórészletben számol be több mint kilencven éve – talán nem tudatosan, de szerencsé-
re – az utókor számára.

„Május 10-én jutottam arra a gondolatra, erős elhatározásra, hogy ha törik, szakad is át kell 
lépnem az oláh határt édes anyám nem akarta ezt. Eljött a május 12. (Pongrác névnap) amelyet 
megültünk fönt volt Kovács néni is. Azután az igazolványok dolgában jártam. Édesanyám este 
becsomagolt. Kenyeret, sonkát, kürtös kalácsot meg írós tésztát meg pénzzel is ellátott. Másnap 
reggel 7 ó-kor Tiborral megérkeztünk Szatmárra, itt valahogyan elváltam tőle, de lekéstem a vo-
natot és gyalog mentem be Erdődre du. 4-8 ó-ig szállodában háltam az éjjel másnap 11 ó elmen-
tem Gyula bácsiékhoz és érdeklődtem az út felöl. Itt méhrajokat fogtunk, amely meg is csípett. 
Ebédeltünk s azután méhkast csináltunk. Vacsora után zongoráztam és lefeküdtem. Reggeli után 
7 ó. mentem el az állomásra, honnan szerencsésen eljutottam Szilvásra.

Szilvásra egy tehervonattal jutottam el N. Károlyba, onnan nyomban folytattam az utat és el-
értem a határfalut Csovalast. Itt a rom. kath. paptól kértem felvilágosítást, közben több oláh ka-
tona, igazolásra szólított, de én kivágtam magam. A Községházán kis bíróval tárgyaltam és 700 
k. t kért az útért, de én nem voltam hajlandó megadni így csak útba igazított. Begyúlva mentem 
tehát a szőlők felé, kérdezősködtem és feljutottam a dombra, láttam lent az úton katonaféléket 
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és lehúzódtam és a völgyben próbáltam előre jutni. Egy asszonyt láttam burgonyát kapálni és 
az mind a két véleménnyel volt s az utat megmondta. Tovább menve az út felét láttam kihatárol-
va-gondolom, hogy ez a határ jól begyúlva körülnéztem és átugrottam az úton. A másik parton 
megkérdeztem, hogy messze van-e még a magyar határ. Azt mondta, hogy lelkem már itt van. Én 
megörültem és már estefele volt és bementem a faluba, amely már magyar volt. Itt bementem 
a csendőrőrsre, és jelentkeztem. Igazoltattak azon az éjjel ott háltam nagyon rosszul egy pesti 
pasival, másnap bevittek Mátészalkára a nyilvántartóba kihallgattak és igazolvánnyal láttak el. 
Innen gyalog kimentem Nyírbátorba és onnan Pestre utaztam. Ilona nénitől kaptam 250 k.-t és 
avval lejöttem Jberénybe, itt voltam egy hétig az igazgató úr felküldött Pestre itt nem vettek föl 
rögtön. Kaptam megint 300k.-t leutaztam Szegedre azon tudattal, hogy útlevelet kapok és haza 
tudok jutni, nem kaptam semmit és így jegy nélkül visszautaztam Pestre itt az állomásnál beáll-
tam katonának és egy hadnagy kivitt Cinkotára a táborba, ott felvettek.
Azóta június 2. óta ott voltam szept. 28.-ig. Itt jó rossz dolgom volt Réposzkyval. Pénzt kaptam 
200k.-t, Ilona nénitől. Kint étkező voltam. Pestre majdnem minden nap bent voltam utolsó na-
pokban semmi volt kint a táborban és meg pénzt kaptam J. nénitől 700 k.-t és Pesten is mulattam 
40 k én ekkor eljöttem berénybe, itt az igazgató úr megint visszaküldött a minisztériumba és 
megint kaptam500k.-t  . Fottbalt cseréltem. Visszautaztam Jb. Itt vagyok, azóta 15.-től járok 
tánciskolába, mint ingyenes segélyes.”
A napló rövid folytatása már az intézetben történt mindennapi események nem részletes regiszt-
rálásával foglalkozik, mint: tanulás, dolgozatírás, tánciskola. Néhány kiragadott nap:
„1920. okt. 21. Templomba mentünk d.u. 2 tánciskola táncoltam Veronkával. Késtem 7 percet s 
a nevelő megtiltotta a tánc után való hazakísérést.”
„1920. okt. 24. Tánciskolában megismerkedtem egy jóképű lánnyal kit hazakísértem. Villany 
nem volt.”
„1920. okt. 26. Vacek t. fölszólított és tudtam jól. Cipőm talpa leszakadt. Számtandolgozat írás. 
Este tűz volt a városban. Hó esett 1 cm.”
„1920. dec. 12. Áldozás. A templomban énekeltünk. Krumplit sütöttem este a lábasban. Du fe-
küdtem az asztalokon és Vacek bejött és tiltakozott ellen.” 
A következő intézeti értesítő felsorolja az adott évben tanítói oklevelet nyertek névsorát, ahol 
sok jászberényi tanító neve fellelhető.

„A JÁSZBERÉNYI M. KIR. ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLAI TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET
ÉRTESÍTŐJE” Az ötödik iskolai tanév. 1921/22. évfolyam. Tanítói oklevelet nyertek. 

1. Balog Aladár, r. k.  1901 nov. 13.  Jászberény, Szolnok vm.   4 
2. Bárdos Imre, róm. kath.  1903 jan. 29.  Csongrád, Csongrád vm.   4 
3. Buczkó János, r. k.   1903 márc. 13.  Jászberény, Szolnok vm.   4 
4. Chikán Ernő, r. k.   1902 okt. 27.  Tiszabő, Szolnok vm.   4 
5. Elek Lajos, ref.   1901 okt. 30.  Dévaványa, Szolnok vm.   3 
6. Farkas Imre, r. k.   1901 szept. 19.  Szolnok, Szolnok vm.   4 
7. Gara Imre, r. k.   1902 dec. 26.  Jászberény, Szolnok vm.   3 
8. Gellérfy Sándor, ref.   1904 jan. 1.  Hmezővásárhely, Csong.vm.  3 
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9. Gyungya József, r. k.   1902 jan. 2.  Etes, Nógrád vm.   4 
10. Horák Elemér, r. k.   1902 márc. 27.  Tsztmiklós, Szolnok vm.   3 
11. Kóber Károly, r. k.   1904 máj. 9.  Hort, Heves vm.    2 
12. Kolbenheyer Tibor, r. k.  1901 febr. 25.  Szob, Hont vm.    3 
13. Kulcsár Viktor, r. k.   1899 febr. 24.  Eger, Heves vm.    4 
14. Lesniczky István, r. k.   1903 jun. 5.  Nagybánya, Szatmár vm.   4 
15. U. Nagy János, ref.   1903 szept. 18.  Kunmadaras, Szolnok vm.  3 
16. Nagy Lajos, r. k.   1903 ápr. 29.  Kistálya, Borsod vm.   4 
17. Nagy Sándor, r. k.,   1902 dec. 5.  Tiszavárkony, Szolnok vm.  4 
18. Olenyik Géza, r. k.   1898 nov. 13.  Gyoma, Békés vm.   4 
19. Rakovszky István, r. k.,  1903 jan. 28.  Rimaszécs, Gömör vm.   4 
20. Rohonczy Pongrác, r. k.  1901 máj. 5.  Misztótfalu, Szatmár vm.   4 
21. Siklósy András, r. k.   1905 márc. 27.  Tápiósztmárton, Pest vm.   3 
22. Sülé László, r. k.   1901 máj. 10.  Mindszent, Csongrád vm.   4 
23. Szabó János, r. k.   1901 szept. 23.  Sopronkőhid, Sopron vm.   4 
24. Szanthoffer József, r. k.  1902 szept. 19.  Demjén, Heves vm.   3 
25. Tempíli János, r. k.   1900 okt. 20.  Mezőpetri, Szatmár vm.   4 
26. Tengerdi József, r. k.   1902 jan. 24.  Kelevíz, Somogy vm.   4 
27. Weber Lipót, ág. ev.   1903 jan. 31.  Titel, Bács vm.    4 
28. Wittmann György, r. k.  1898 febr. 4.  Jászberény, Szolnok vm.   4 
29. Zémandl Ulrich, r. k.   1903 febr. 17.  Rimaszombat, Gyömör vm. 4

Tanulmányai befejezése utána a 19/1921-22 anyakönyvi számmal, (iktatva 411/1922) az Elemi 
népiskolai tanítói oklevél tanúskodik az eredményes vizsgáról és rendelkezi: „Mivel ezek szerint 
Rohonczy Pongrác Emil úr a kiszabott követelményeknek megfelelt, őt magyar tannyelvű elemi 
népiskolákban való tanításra képesítettnek nyilvánítjuk.”

Az Országos Menekültügyi Hivatal által kiadott „kelet-magyarországi” menekült státuszt 
bizonyító Igazolókönyve 1922. VIII. 24.-én lett kiállítva.
A tanítói oklevél megszerzését követően nem tudott elhelyezkedni, így a jászberényi városhá-
zán napidíjas írnokként dogozott kisebb-nagyobb megszakításokkal, majd 1923. március 8-án a 
hajta-tanyai római katolikus külterületi iskola megüresedett tanítói állására kézzel írott pályáza-
tot és mellékleteket adott be a jászberényi Iskolaszékhez.  A beadványban szereplő mellékletek: 
Anyakönyvi kivonat, Elemi népiskolai tanítói oklevél, Igazolókönyv, Erkölcsi bizonyítvány és az 
Igazolvány

A Jászberényi Iskolaszék 1923. március 23-án kelt három oldalas eredeti jegyzőkönyvében rög-
zítettek szerint az érvényes jogszabályok alapján rendelkezett a jászberényi bel- és külterületi 
iskolák megüresedett tanítói állásokra benyújtott pályázatok sorsáról. Többek között arról is, 
hogy Rohonczy Pongrác Emil menekült tanítót megválasztották a hajta-tanyai iskola rendes ta-
nítójának. (A vonatkozó részek kiemelve.)
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„Jegyzőkönyv

Felvétetett Jászberény r. t. város, róm. Kat. Iskolaszék 1923. március 23-án a közp. Fiúiskola 
igazgatói irodájában tartott rendes gyűlésén.
Jelen vannak:
Erdős András, apát-plébános isk. sz. elnök, Koncsek István ny. polgármester, Szombathy István, 
Bathó János, Balla Péter, Baranyi János, Kisnémet István,  Pénzes Sándor, Koncsek Pál, ifj. 
Sárközi János, Pénzes István, Firiczky János, Mosó Dezső, Moczó István, Kertész Ágoston és 
Szentiványi Béla isksz. Jegyző, iskolaszéki tagok.
Tárgysorozat.
Elnök úr üdvözli a megjelenteket, a gyűlést megnyitja, hitelesítésre Koncsek István és Szombathy 
István iskolaszéki tag urakat kéri fel.
Rohonczy Pongrác Emil 22 éves, nőtlen, menekült állás nélküli tanító, jászberényi lakos általá-
nosan jó oklevelét a jászberényi m.kir.áll. tanítóképzőbe, 1922-ben szerezet. Pályázott a megüre-
sedő külterületi iskolához.
7. Ezután Elnök Úr, a Pataki Albert belterületi osztálytanítóvá történt megválasztása folytán 
megüresedett hajta-tanyai tanítói állásra rendelte el a választást illetőleg a szavazást, melynek 
alapján megállapította és határozatilag kimondja, hogy az iskolaszék Pataki Albert külterületi 
tanítónak, a belterületi iskolához történt megválasztása folytán megüresedett hajta-tanyai taní-
tói állásra egyhangúlag: Rohonczy Pongrác Emil menekült, állás nélküli tanítót választotta meg, 
kinél figyelembe vette az állásra pályázók közül még azon körülményt, hogy a legjobb képesítése 
van és másodízben pályázott a jászberényi róm.kath. iskolánál megüresedett tanítói állásra. Ál-
lását április hó 1-én foglalja el.
Mely határozatoknál a Főtisztelendő Egyházkerületi Tanfelügyelői Hivatal a meghatározott ta-
nítók egyház főhatósági kinevezése a vármegyei kir. Tanfelügyelői hivatal, a nagymélt. -vall. és 
közokt,- ügyi m. kir. Miniszter Úr által leendő jóváhagyása és az állással egybekötött államse-
gély engedélyezése az iskolafenntartó város Tekintetes Tanács pedig a választás eredményének 
szíves tudomás vétele és a helyi javadalomnak a megválasztott tanítók címére való kiutalása, 
érdekelt tanítók pedig tudomás vétel és miheztartás végett értesítettnek.
Több tárgy nem lévén Elnök Úr a gyűlést bezárja. Kmf. Aláírások.”
A kinevezést követő, tanítói fizetés megállapítás/indoklás/jóváhagyás az úgynevezett Díjlevél 
tartalmazta. Április 1-jénl elfoglalta tanítói állását, majd ezt követően, mint a környék hivatalos 
elöljárójának tevékenységéhez az Egri Főegyház Érsekének hozzájárulása is kellett az 1923. 
május 30.-án keltezett emlékeztető szerint. 

A nevezett dokumentumok alapján elhihetjük, hogy a felelős állásokra pályázók igen-igen 
nagy körültekintéssel lettek kiválasztva, mert akkor ez volt az előírás. Különösképpen igaz volt 
ez a néptanítói kinevezésekre, akiknek elhivatottsága tanítani, a népi hagyományokat ápolni, 
bölcsességre nevelni a gyerekeket, mint ahogy azt már írtam. A néptanítók a gyermekek őrzőan-
gyalai voltak, a szülők helyettesei, a gyermeki lélek gondozói. Az állás elfoglalása előtt esküt is 
kellett tenni az iskolaszéki elnök és a tanfelügyelő előtt.

Az elfoglalt állomáshelyén sokat foglalkozott a magyar parasztsággal, sokat tett a nép mű-
veltségének emeléséért, megszervezte a Hajtai Kisgazdakört, és együtt tanult velük a téli gaz-
da-tanfolyamokon, valamint szervezett táncmulatságokat. A hangképzés, az énekkultúra és a 
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karvezetés színvonalának emelése érdekében Budapesten karnagyképző tanfolyamot végzett, 
melyről a MAGYAR DALOSSZÖVETSÉG által Budapesten 1924 júliusában kiállított Bizo-
nyítvány tanúskodik. 

A tanítói állás elfoglalása után az 1903-ban épült hajtai iskolában tanyasi gyermekek soka-
ságával ismertette meg az írás, az olvasás, a számolás tudományát. Édesapám osztatlan iskolát 
vezetett, és bizony volt olyan iskolaév, amikor 100-110 növendéket tanított I–VI. osztályban, 
amit ma már nagyon sokan el sem hisznek. 
Magyarország elcsatolt részeiről származó tisztségviselők már korábban kértek és kaptak magyar 
állampolgárságot. Annak fenntartására irányuló elhatározást a vonatkozó törvénycikk /trianoni 
békeszerződés/ rendelkezéseinek megfelelően mindenkinek be kellett jelenteni. A kérvényezése 
alapján a belügyminisztérium 36.177/1929 szám alatt Állampolgársági bizonyítványt állított ki 
1929. szeptember 24-én számára.

A külterületi tanulók becsületességre való tanítása egy bizonyítható esetben kiválóra vizsgá-
zott. Nevezetesen: a nagykátai úton 1930. október 22-én a reggeli órákban elvesztett tíz pengőt 
a megtalálója leadta tanítójának, így az elismeréssel visszakerülhetett tulajdonosához, Kalmár 
Zsigmondnéhoz. A jogos tulajdonos, aki visszakapta elveszített pénzét, hálából a megtaláló 
gyermeknek jutalomként egy pengőt felajánlott, amit levelében meg is fogalmazott. 

A leírt történet bemutatja a szegény parasztemberekben és gyermekeikben rejlő becsületes-
séget, ami a magántulajdon tiszteletben tartásában is megmutatkozott. Milyen szükség lehetett 
volna a családoknak erre a talált tíz pengőre, hisz sokan ebben az októberi hidegben is cipő 
nélkül jártak iskolába, mert nem volt azt miből megvenni. Természetesen a családi példamutatás 
mellett a néptanítók ez irányú erőfeszítésének, illetve az egyházi nevelésnek is szerepe volt az ef-
féle magatartásban.  Manapság is sokat hallhatunk ezekről a régi érdekes históriákról, hiszen ez 
ma sem mindennapi tett. Miért volt ez és az ehhez hasonló eset annak idején természetes dolog? 
Remélem az összeállításomban található kor, illetve helyzetleírás segít megérteni az akkori, dol-
gozatomban érintett történelmi időszak rövid ciklusát, amiben a néptanítók oly nagy odaadással 
és alázattal munkálkodtak.

Egy rövid kitérő után vissza az alaptörténethez. Kele István apátplébános, iskolaszéki el-
nök által kiállított 129/1929. sz. Működési Bizonyítvány, mely tételesen felsorolja és jellemezi a 
hajtai népiskola tanító elkötelezettségét az oktatás/nevelés, valamint a hitélet terén, amivel nem 
csak a felettes hatóság, hanem a szülők elismerését is kiérdemelte.
A tanítói állás betöltéséhez, illetve folytatásához szükséges igazolásokat mindig frissíteni kellett. 
Ennek megfelelően került kiállításra a JÁSZBERÉNYI M.KIR. ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ-IN-
TÉZET Móczár Miklós igazgató által aláírt, 109/1931 számú Igazolvány, mely hivatalosan igazol-
ja, hogy Rohonczy Pongrác Emil hajta-tanyai tanító az 1919/20. isk. évet a már korábban említett 
oláh megszállás miatt szülőfalujában, Misztótfaluban /Szatmár vm./ töltötte. Az intézetben eltöltött 
ideje alatt magaviselet, valamint magatartása ellen kifogás nem merült fel.
Édesapám, Rohonczy Pongrác Emil Kisnémet Juliannával kötött házasságot a Családi Lapban fog-
laltak szerint Budapesten, a belvárosi templomban, 1931. november 11-én római katolikus szertar-
tásnak megfelelően, létrehozva ezzel egy nyugodt, boldog, kiegyensúlyozott családi közösséget.   

A Hivatalos tanúsítvány bejegyzése szerint a házasságot kötött szülők Rohonczy Pongrácz 
E. r. k. tanító (1901. máj. 5. szül.) és Kisnémet Julianna r. k. adatain kívül a belső lapon már a 
gyermekek is szerepelnek az anyakönyvi számokkal egyetemben, születésünk sorrendjében:
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Ödön    Jászberény 1933. júl. 30.  388/40
Andrea Júlia Mária  Jászberény 1940. júl. 18.  346/43  
Viktor György   Jászberény 1946. júl. 14.  304/1946

A házasságkötést követően a hajtai iskola tanítói lakrészébe költöztek, ami egy épületet alko-
tott az iskolával. Édesanyám 1909. május 29-én született Jászberényben, szülei gazdálkodással 
foglalkoztak a hajtai kis birtokon. Vezette a háztartást, végezte az adminisztrációs munkát, illet-
ve a tanulólányok gyakorlati képzésében is részt vett. Igen, abban az időben a gazdálkodással 
foglalkozó egyszerű szülők fontosnak tartották, hogy a lánygyermekük a háztartási munka apró 
fortélyait is megtanulja, többek között a főzést, mosást, vasalást, és az egyéb ház körül végzendő, 
kimondottan női teendőket. Arról nem is beszélve, hogy az aprójószág tartása is hozzá tartozott 
a családi udvarhoz.

Ahogyan most, e sorok írása közben visszagondolok a szüleim békességben éltek, dolgoz-
tak és neveltek bennünket, amit ezúton hálásan köszönök a testvéreim nevében is, ha már a 
„Gondviselő” úgy rendelkezett, hogy nekem hagyományozta a család történetének áttekintését. 
A személyes példamutatásuk, amit szerencsére mi gyerekek nap mint nap megtapasztalhattunk, 
tulajdonképpen a legalapvetőbb – mással nem helyettesíthető – követendő nevelési módszer.
A népiskolai tanítói, valamint hit- és leventeoktatói feladatok mellett az erdélyi és a magyar iro-
dalom népszerűsítésével is foglalkozott, mint elszármazott. Áldozatos munkájáért az Erdélyi Heli-
kon társaság magyarországi barátai közé választotta, és ennek elismeréseként a következő szövegű 
díszoklevéllel tüntette ki 1934-ben, amivel nem sok jászsági értelmiségi büszkélkedhetett: 

„Az Erdélyi Szépmíves Céh örömmel tapasztalta Rohonczy P. Emil úrnak az erdélyi irodalom 
iránt tanúsított szeretetét és áldozatkészségét, őt az Erdélyi Helikon magyarországi barátai közé 
választották, aminek igazolásul neki a jelen díszoklevelet szolgáltatjuk ki kérve, hogy ápolja 
továbbra is azt az elszakíthatatlan lelki kapcsolatot, amely a magyarországi és erdélyi irodalmat 
egymáshoz fűzi. Kolozsvár 1934. Bánffy Miklós, Kemény János és Kós Károly.” 

A Helikon íróközösség 1926-ban jött létre Erdélyben. Ez nem volt soha szabályos, a 
hátóságok által bejegyzett társaság, úgynevezett jogi személy, jóváhagyott alapszabály-
lyal, tagjait s vezetőségét nem választotta. A valóságban csak akkor élt, amikor a Kemény 
János által meghívott írók nyaranta pár napon át marosvécsi kastélyában vendégesked-
tek, s ott az erdélyi magyar irodalom és művelődési élet problémáit, gondjait megbeszélték. 
A marosvécsi Helikon-összejövetelek tanácskozásairól, határozatairól jegyzőkönyv készült 
minden esztendőben, ezeket gépelt másolatban a résztvevőknek megküldték. 1926-tól 1939-ig 
minden nyáron tanácskozott a Helikon, a háború kitörése után már csupán egy alkalommal, 
1942-ben gyűltek össze Marosvécsen. 1935-ben az Erdélyi Helikon írói a 10. Marosvécsi ta-
lálkozójuk alkalmából köszöntik – az emléklapon megnevezett – magyarországi barátjukat. El-
gondolkodtató, hogy az emléklapon látható értelmiség csoportja és barátaik, akik gondolom szí-
vükön viselték a magyarság sorsát, jövőjét, milyen hatalmas erővel munkálkodtak az irodalom 
egyesítésén a határok lezárása ellenére. A megalakulásukat követően 1926-tól 1939-ig nyaranta 
találkoztak, de a háború kitörését követően már csak 1942-ben jöttek össze Marosvécsen. 1940 
és 1944 között négy alkalommal Kolozsváron találkoztak Kemény János otthonában, a háború 
miatt megcsappant létszámmal.
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1923-ban a tanítói állás betöltését követően a hajtai gyermekek sokaságával tanította meg 
becsülettel a kötelező tananyagot, felesége Kisnémet Julianna a lányoknak kézimunkát oktatott. 
Édesanyámnak négy bátyja volt, a születésük sorrendjében: István, Imre, József, János. István 
nagybátyám kivételével volt szerencsém velük találkozni, megtapasztalni a mindennapi élet által 
felkínált tevékenységüket, amit egész életükön keresztül oly nagy szeretettel, szorgalommal és 
eredményesen végeztek. A testvérek mintegy ötholdnyi földet, valamint egy-egy tanyásportát 
kaptak a gazdaságot egyedül igazgató nagymamámtól, amin abban az időben, ha szerényen is, 
de egy család biztonságosan megélt. Kivétel volt Imre bácsi, aki a porta helyett egy cséplőgépet 
és egy traktort kért, így a gépészetet választva a földművelés helyett élethivatásának. A választás 
szerencsés volt, mert ezzel megoldódtak a hajtai gazdák cséplési gondjai a gabona betakarítása 
után. Érdekességképpen említem – kortörténet –, hogy abban az időben a természetesnek számí-
tó kézi betakarítás utáni cséplés úgy történt, hogy egy kiválasztott nagyobb portára összehordták 
a gazdák a learatott termésüket. Az oda települt traktor-cséplőgép egységgel egymás után végez-
ték el a gabona cséplését, természetesen úgy, hogy az ott felmerülő munkálatokba egymásnak 
besegítettek. Csodálatos volt látni azokat a hatalmas asztagokat, amelyeket a magasba minden 
emelőszerkezet nélkül bámulatos ügyességgel raktak úgy, hogy néhány napig még a nyári zá-
poroknak is ellen tudott állni. Nekem szerencsém volt látni még azt is, hogy a végén hogyan 
csúszott le az, aki a „kalapot” összekötötte a magasban.

A következő, talán ritkaságnak számító fotón az előbbiekben leírt jellegzetes esemény lett 
megörökítve. Az egyik hajtai gazda udvarán, talán ebédszünetben, (egy új asztag cséplésének 

Gabonacsépléshez felkészülve 
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megkezdése előtt) ahol a Hoffer traktoron Imre, valamint kerékpárral János nagybátyám látható. 
A cséplőgép olyan zárt munkaterű, jellemzően kerekekre szerelt mobil mezőgazdasági gép, 

amelyet a már learatott gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, rizs, köles, cirok), esetleg egyéb 
kultúrnövények (mint pl. napraforgó, kukorica, hüvelyesek, herefélék, fűfélék stb.) magjának ki-
nyerésére, tisztítására és osztályozására használnak. A traktor egyrészt a gépegység mozgatására 
szolgált, másrészt a cséplőgép működéséhez szükséges forgó mozgást lapos bőrszíjon keresztül 
biztosította melynek működésére a gépész felügyelt. Ez a kombájn elődje.

A trianoni békeszerződés következtében lelkileg kifosztott magyarságnak igazi helytállásra 
és nemzeti öntudatra volt szüksége. Ez utóbbira történő nevelést katonatisztek, a tanyasi iskolák-
ban – többek között a hajtai iskolában – az ott tanítók kérés-
re elvállalták, és ilyen irányultságú önképző közösségeket 
hoztak létre, amelyek azután központilag irányított szervezet 
tagjaként működtek. Az aktuális belpolitikai helyzet a fiata-
lok aktivizálódását is igényelte egy új mozgalom keretében. 
A levente, mint intézmény, alapvető célja volt az ifjúságot a 
hagyományos katonai erényekben való nevelés útján a haza 
védelmének magasztos feladatára testben és lélekben felké-
szíteni. A leventeoktatók főleg a néptanítók közül kerültek 
ki, akiket erre a célra szervezett három-négyhetes tanfolya-
mon kiképeztek. Az országos levente egyesületek törvényes 
működését a vallás- és közoktatási miniszter felügyelte. 

A családi fényképfelvételen leventeoktató egyenruhában, 
középen Ödön bátyám, aki a Veszprémi Vegyipari Egyetem 
elvégzése után 1956 őszén elhagyta az országot, és sajnos 
nem tért vissza soha. 

A népiskolai tanítók a leventeoktatásra felkészítő tan-
folyam eredményes elvégzése után Működési bizonyítványt 
kaptak.

Az iskola adott otthont a külterületi gyermekek oktatá-
sán kívül még számos egyéb programnak is, többek között a 
felnőtt lakosság felvilágosítását célzó előadás-sorozatoknak, 
amikre a jászberényi tanítóképzős tanárok és tanulók is oly nagy szeretettel, hivatástudatból jöt-
tek. Erről az intézet évkönyvében találhatunk leírást.

A gazdatanfolyamokat (ezüst- és aranykalászos) is itt rendezték, ezzel is segítvén a mezőgaz-
dasággal foglalkozók elméleti és tárgyi tudását. A gazdatanfolyam vizsgával zárult, és eredmé-
nyesség esetén Bizonyítványt és kitűzőt kapták a hallgatók. 

A hajtai iskola bejárata előtt készített csoportképen a tanfolyam résztvevői, az előadók, vala-
mint az illetékes elöljárók láthatók. 

A hallgatóság között megtalálhatóak szüleimen kívül édesanyám testvérei, akik a gazdálko-
dást élethívatásuknak választották, és tisztességesen megéltek belőle. Nekem azért is érdekes 
a személyük, mert sok időt töltöttem társaságukban a hajtai tanyájukon, és gyermekkoromban 
nagyon sokat tanulhattam tőlük kitartásból, becsületből és tisztességből.

Leventeoktató egyenruhában
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A hétköznapi munka mellett természetesen olykor-olykor színházi darabok betanulására, il-
letve annak előadására is vállalkozott az Amatőr színész társulat.  

A néptanítók a nemzet igazi napszámosai, akik a szegény emberek gyermekeit próbálták 
több-kevesebb, de a visszajelzések szerint több sikerrel a kultúra és a továbbtanulás, a fejlődés 
felé ösztökélni jóindulatú segítséggel. Ők voltak azok, akik egy-egy lemaradt, vagy egy-egy 
kiváló fiatallal foglakoztak azért, hogy a tanyasi (pl. hajtai) iskolából kikerülve a gimnáziumban 
is megállja helyét. Legyen belőle valaki, vigye többre, mint amire a szüleinek futotta, olyan 
ember, aki talán nem felejti el a hajtai őseit. Néhány évtizede szerencsére magam is találkozhat-
tam olyan hajdani hálálkodó tanítványokkal, akik ugyan bicskával szelték az egy kézben tartott 
kenyeret, szalonnát és hagymát, de a fejükben volt valami, ami fölért a bölcsek tudásával. 

Érdekes társadalmi helyzet lehetett a negyvenes évek elején, mivel a hazafias nevelés eddig 
nem látott méreteket öltött. Nem akarok most kitérni az egész Európát átszövő változásokra, de 
gondolom nem is nagyon kell ecsetelnem, viszont azokban az években, különösképpen a fiatalok 
nevelésével foglalkozóknak (családosoknak), mindkét ági származási igazolást kellett beszerez-
ni. Szerencsére ezek megvannak néhány generációra visszamenően, azt majd a családfakutatá-
som során egy másik fejezetben szeretném feldolgozni. 

A jászberényi külterületek egyik legsűrűbben lakott része a Hajtapuszta volt. Az ott élők részére 
a hitéletük gyakorlásához a rendelkezésre álló adatok alapján 1912-ben imaházat építettek. 

Rohonczy Pongrác Emil tanítói állásának elfoglalása után az iskola melletti imaházban tartot-

Gazdatanfolyami hallgatók és előadók
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ta az iskola körzetéhez tartozóknak a lelki gyakorlatokat, valamint a kántori teendőket is ellátta 
a tanulók, a szülők és az előjáróság legnagyobb megelégedésére. A Jász Hírlap 1936. augusztus 
22-i számban jelent meg Búcsú Hajtán címmel Fazekas Ágostonnak, a lap felelős szerkesztőjé-
nek írása: „Szent István napján tartották meg a hajtai kistemplom búcsúját a hívőknek szokatla-
nul nagy részvétele mellett. Az egyházi szertartást Kele István pápai prelátus, főesperes, apát-
plébános végezte, ki fennkölt gondolatokban, gazdag beszédben méltatta Szent István nemzet-
építő munkáját. Ő vezette a körmenetet is, melyen több ezer ember vett részt, majd a nagymisét 
celebrálta.” A Berényi Kármentőben megjelent cikkből merített információ szerint az 1938-as 
Jász Hírlap augusztusi számának címlapján „A hajtai római katolikus kápolna felszentelési ün-
nepélye” címmel két és fél hasábos írás jelent meg: „Lélekemelő ünnepség helyszíne volt Szent 
István király ünnepén a hajtai tanyavilág. Ezen a napon szentelte fel Kele István pápai prelátus, 
főesperes, apátplébános a hívek nagylelkű adományából megnagyobbított és szép új toronnyal 
ellátott kápolnát. Gyönyörű időben, áldó napsütésben ezrével gyülekezett az ünnepség színhe-
lyére a közeli és távoli tanyák hívő lakossága és igen sokan jöttek a városból is. A kápolna előtti 
téren szépen feldíszített lombsátorban állott a tábori oltár és mellette a szószék…” 

Az írás ezekkel a mondatokkal zárul: „…A szép ünnepség megrendezésének érdeme Rohonczy 
Pongrác hajtai tanítót illeti, aki mindenre kiterjedő figyelmet tanúsított. A szép ünnepség este 
táncmulatsággal végződött, mely erkölcsileg és anyagilag egyaránt szépen sikerült.”

A hajtai Szent István kápolna (amely Szent István Évében, 1938-ban harangtorony hozzáépíté-
sével nyerte el jelenlegi formáját), mellette az 1912-ben felállított kőkereszt áll, ami a hajtai iskola 
udvarát díszítette. Figyelemre méltó, hogy a ma rendelkezésünkre álló adatok alapján a nagyvilág-
ban 352 Szent István tiszteletére szentelt templom van, amire mi Jászberényiek – mint emlékhely 
– méltán büszkék lehetünk. Az imaház építésének 100. évfordulóján (jelzésem ellenére) 2012-ben 
nem volt ünnepség. Az épület – melyben Benke László festőművész faliképei láthatók – értékmeg-
őrző felújításra szorul, szerényen várja megmentőjét/jótevőjét. Még nem késő. 

Az iskolába járó gyerekek szülei és a közelben lakók mindig nagy örömmel fogadták édes-
apámat, aki mindenkinek mindenben segítségére volt. A hajta-pusztai körzethez tartozó, föld-
művelésből, állattenyésztésből élő emberek szeretettel hívták különböző családi eseményekre 
is, ahol mindig megjelent, mert akkor ez becsületbeli ügy volt. Gyakran meghívták vasárnap 
délutáni szalonnasütésre, mert szalonnája, bora és kenyere mindig volt a tanyai embereknek 
abban az időben, mert megtermelték.

A következő, 1939-ben Fekete Zoltán bányamérnök (nagybányai iskolatárs) által készített 
képen látható a hajtai r. kat. népiskola a ma is meglévő kőkereszt szomszédságában, amit – mint 
írtam – a szovjet csapatok a második világháború során 1944-ben lebombáztak. Az összedőlt 
iskolaépület még használható darabjait a környék lakosai széthordták és saját célra felhasználták. 
A jászfelsőszentgyörgyi krónikás a Településünk múltjáról című írásában ekképpen fogalmaz a 
fotón látható iskolával kapcsolatban: „Az II. világháborús harcok során a szovjet csapatok 1944. 
november 15-én foglalták el a községet. Háborús károk nem keletkeztek a faluban, de a Hajtai 
tanyasi iskola szinte teljesen elpusztult.”  

A nagykátai út mellett épült iskolaépület előtt állt a 8 kilométert jelző kőoszlop, mellette 
szüleim, és az akkor hatéves Ödön bátyám.

1940. június 18-án megszületett a nővérem, Andrea, aki a gyermekéveit még a tanyai isko-
la tanítói lakásában kezdte. Sajnos a háborús készülődés, valamint az, hogy édesapámnak (aki 
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1921-ben három hónapos kiképzést kapott, ahogy azt már korábban említettem) 1940. július 2.-
tól október 30-ig be kellett vonulni a katonasághoz édesanyám felelősségét alaposan megnövelte 
a két gyermek ellátásával, nevelésével kapcsolatban.  

Édesapám szívesen hódolt vadászszenvedélyének is, és Édesanyám mesélte, hogy egy-egy va-
dászat után neki kellett a hazavitt apróvadat, nyulat vagy fácánt elkészíteni. A barátokkal tartott 
vacsorák jó hangulatban teltek, és mivel több vadász volt a körben így a meghívás kölcsönös volt. 

Boldog, békés éveket követően 1944. július 1-jén ismét be kellett vonulni katonai szolgálat 
teljesítésére. Hadifogság 1945. január 17-től 1945. március 4-ig Gödöllőn, azután Debrecenben, 
majd a változást követően más lehetőség nem lévén jelentkezett a demokratikus hadseregbe – 
melyről Igazolványt kapott –, ahol megbetegedett és hadikórházba került. Felépülését követően 
leszerelt, majd hazatérése után 1945. december 17-én fogadalmat tett, mint esküt-tevő az ESKÜ-
TÉTELI OKMÁNY szerint Kele István iskolaszéki elnök esküt-vevő tisztségviselő előtt. A hadi-
fogságának utolsó napjáról ekképpen ír féltve őrzött naplójában: „1945. III. 4. Sorakozás minden 
hát nélkül. Sok állás után végre megjelent Székely ezr. úr egy orosz magas rangú tiszttel és be-
szédet intézett hozzánk. Himnusszal kezdtük. Nagy örömünk végre valóra vált. Ott hallgattuk az 
ezredes úr beszédét amidőn gyönyörűen felépített beszédében abból indult ki, hogy tegnap még 
borús volt az ég, még ma reggel is felhő borította az égboltozatot, de most verő fényes nap, az 
éltető nap süt, tegnap még hadifoglyok voltunk, ma szabadok! Könnyezve örültünk a napnak, ne-
künk a felszabadulást hozta. Az orosz őrség mind elment. Magyarok váltották fel, örült a szívünk, 

A hajtai iskola előtt a Rohonczy család
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lelkünk. A külső civil lakosságon is látszott az öröm, hogy az őrség mindenütt magyar katona.”
Az orosz front elől a család Budapestre menekült. A harcok befejezése után jöttek haza Jászbe-
rénybe, édesanyám elmesélése szerint egy fatalicskával, gyalogosan. A „járművet” Ödön bátyám 
húzta, rajta a személyes kis holmi, tetején Andrea nővérem. Igen, ők voltak hárman, akik meg-
járták gyalog a nagy utat, így összekapaszkodva, és később talán arról beszéltek, hogy „annak 
ellenére” mégis csak szép volt! Hazaértek! Igen akkor ez volt a legtöbb, amit ember kívánhatott. 

A polgári igazolás megtörténte után különböző hűségnyilatkozatokat követően 1946. márci-
us elsejével, 23 évi tanyai működés után beválasztották a Központi Iskolába rendes tanítónak, 
és ott végezte oktató-nevelő munkáját nyugdíjaztatásáig. Az intézmény ma Nagyboldogasszony 
Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola. A nevezett iskolában kezdte ebben az évben (2014) Vik-
tor dédunokája az általános iskolai tanulmányait. Az ezt megelőző évben, 1945. aug. 5-én kelt, 
101-4/1945. isk. széki sz. iktatószámú levélben a Jászberényi róm. kat. Iskolaszék Kele István által 
kiadott, itt bemutatott MŰKÖDÉSI BIZONYÍTVÁNY megállapítja, hogy Rohonczy Pongrác Emil a 
Jászberény-Hajta római katolikus külterületi népiskolánál, mint rendes tanító működik. Működési 
ideje alatt ellene semmilyen címen panasz nem tétetett. „A jászberényi Közalkalmazottakat Igazoló 
Bizottság 722-1945 sz. határozatával igazolta. Hivatali esküt tett: 1945. július hó 22. én. A külterü-
leti tanyai népiskolánál, iskolai-mint iskolán kívüli működésében lelkiismeretes kötelességteljesí-
téssel, teljesítette nevelő-tanítói munkáját vele szemben semmilyen kifogás nem merült fel.” 

Bátyám, édesanyám, nővérem
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A népi demokrácia kezdeti időszakában 1946/1947-ben engedélyezték az értelmiségieknek, 
hogy ellenőrzött körülmények között az újakkal együtt éljenek vadászszenvedélyüknek. A köz-
biztonságra hivatkozva a rendőrség a vadászfegyvert és a hozzá tartozó lőszereket bevonta. Ta-
lán érdekes lenne megtudni, hogy ki vadászott tovább az itt megadott gyártási számú (11754), 16 
mm kaliberű kétcsövű kakas nélküli fegyverrel.

Az 1948. április 4-i keltezésű képes dokumentum igazolja a MÁRIA KONGREGÁCIÓBA 
történő felvételét. 

A Mária kongregáció közvetlen célja volt, hogy tagjait, főként az ifjúságot a vallási, erköl-
csi alapokon nyugvó nevelés, a hitélet erősítése és a Mária-tisztelet hangsúlyozott gyakorlása 
által az önmegszentelés és apostolkodás magasabb fokára nevelje. Távolabbi célja volt, hogy a 
tevékeny szeretetben és Mária követésében átformált személyiségekkel a társadalomra hasson, 
azt Isten országának képére alakítsa. Egy-egy kongregáció általában azonos korú, műveltségű, 
társadalmi helyzetű, érdeklődési körű embereket fogott össze. 1948. június 16-án (a felvétele 
évében) elfogadta az országgyűlés az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt. Az időzítés 
nem volt véletlen, a tanév vége után nehezebb mozgósítani a tantestületet, a diákokat, a szülői 
munkaközösséget. A rendelet elfogadtatását a tanítók fizetésének emelésével próbálták segíteni. 
A tiltakozások ellenére az ország nagyon jól működő egyházi iskoláit államosították, és ezzel 
együtt a hitoktatást korlátozták.

Igazán nehéz lehetett beleilleszkedni az új szemléletű és rendszerű oktatási rendbe, de szeren-
csére azért voltak többen, akik hasonló világnézetet vallottak, igaz erről soha sem beszéltek. Az 
természetes volt, hogy az uralmon lévő hatalmat kellett kiszolgálni, mivel – mint tanulhattuk – ez 
a dolga az értelmiségnek, kiváltképp az emberek oktatásával foglalkozó pedagógusoknak. Az új, 
demokratikus államrend megszilárdítása érdekében a hivatalos iskolai nevelés terén tevékenyke-
dőknek esküt kellett tenniük a Magyar Népköztársaság Alkotmányára. Az esemény igazolására 
úgynevezett ESKÜOKMÁNY kiadására került sor 1949.12.31-én 605/949. iktatószámmal. 

A hajtai r. kat. népiskola tanítói – édesanyám visszaemlékezése szerint – az 1944-ben történt 
bombatalálat miatti megsemmisülésig: Farkas Ilona, Hencz Matild, Movik János, Pataki Albert, 
Rohonczy Pongrác Emil. Ezt követően az iskola/oktatás a tejcsarnok épületébe, majd a gazdakör-
be költözött, ahol Cserna Józsefné (Irén), Horváth Ilona, Pokornyi Marcell, Török Éva, Redler 
László tanították a tanyasi gyermekeket az ötvenes években bekövetkezett központosításig.  
Az 1945 előtti idők személyzeti munkáját már korábban bemutattam a különböző kötelező iga-
zolásokon keresztül, amit itt most nem kívánok megismételni, csupán jelezni, hogy az új demok-
ratikus rendszer sem tudta nélkülözni ezt a munkát. Rohonczy Emil anyagának tisztázása tárgyú 
Információ olvasható Rohonczy Emilnéről és Kisnémet Jánosról, ami a nevelői munka betölté-
séhez volt szükséges 1953. június 19-én. A két rövid, de véleményem szerint igen tárgyilagos 
jellemzés után jön a megállapítás: Politikai kifogás nem merült fel ellenük. Ebben az időben talán 
több volt a jól javadalmazott politikai munkás, mint akikről jellemzést kellett fogalmazni. Erről 
az időszakról csak röviden ennyit.

A JÁSZBERÉNYI LEHEL VEZÉR-TÉRI ÁLTALÁNOS FIÚISKOLA tantestülete (a régi tab-
lóképek alapján) Kluka István, Domby Ernőné, Bodnár József, Tiborcz Tibor, Petrics Józsefné, 
Kispál Béla, Rohonczy Pongrác Emil, Thúry Anna, Zalai Ernő, Kispál Sándor, Balogh Aladár, 
Kispál Lajos, Bartos Nándor, Bartos Nándorné, Mucsi Sándorné, Faragó László, akik közül 
többen engem is tanítottak.
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Nemcsak én, hanem rajtam kívül még két osztálytársammal voltunk abban a szerencsés hely-
zetben, hogy abba az iskolába jártunk, ahol a szüleink tanítottak, természetesen bennünket is 
a felső tagozaton, ami bizony számonkéréseknél – érthetően – bizony nem mindig volt előny. 
Rohonczy Pongrác Emil tanító munkája az iskolai kötelező tanórákon kívüli területekre is kiter-
jedt, mint például a fiatalokban az ének-zene iránti szeretet felkeltése és fejlesztése. A következő 
fényképfelvételen látható a 1950-es évek végén megalakult és működő közösség, neve Úttörő-
zenekar volt. A közösség rövid bemutatására jó példa a Jászsági Évkönyv 2012-es kiadványában 
megjelent A Jászberényi Madrigál Kamarakórus története című dolgozatomból kiragadt részlet, 
amely a Jászberényben (1978. március 22.) megrendezésre került Tavaszi dallamok kórushang-
versennyel kapcsolatos néhány mondatom: „A fellépő kórusok a jászberényi ének-zene kulturális 
életének meghatározó önkéntes közösségei voltak az 1970-es években. »Az ének szebbé teszi az 
életet, az éneklő másokét is.«  – írja Kodály Zoltán, aki egész életében arra törekedett, hogy a 
zenében is európai nemzetté váljunk. A programban szereplő »Úttörő Fúvószenekar« eszembe 
juttatta gyerekkori (általános iskolai) emlékként, talán az itt említett formációnak az elődjét az 
»Úttörőzenekart«, ahol sok-sok későbbi kitűnő hangszeres amatőr és hívatásos zenész, ill. mű-
vész kezdő lépéseit egyengette három elhívatott pedagógus. Név szerint: Rózsa Sándor, Fekete 
Kálmán és édesapám, Rohonczy Pongrác Emil, aki a Jászberényi Tanítóképző Intézet elvégzése 
után a Hajtai Római Katolikus Népiskola rendes kántortanítója volt 1944-ig, majd annak lebom-
bázása után a városi, akkor ún. Fiú Iskolában oktatott nyugdíjazásáig.” 

A Jászberényi Úttörő Zenekar
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A bemutatott fényképfelvételen látható zenésztehetségek gondolom a kép láttán talán ma-
gukra ismernek, és amennyiben igen, akkor ezirányú erőfeszítésem már nem volt hiábavaló. 
Ehhez a gondolathoz tartozik még az 2013-as Jászsági Évkönyben megjelent A jászberényi be-
atkorszak emlékei című irásom néhány sora, ami a Petőfi kertben működő amatőr beatzenészek 
bemutatásáról szól: „Érdekességképpen meg kell jegyeznem, hogy az itt megjelent zenei tehetsé-
güket próbálgató fiatalok döntő többsége, valamint Bagyari Béla, a már említett kiváló zongo-
rista is a Jászberényi Általános Fiú Iskola tanulói voltak, ahol az ének- zene órákat édesapám, 
Rohonczy Pongrác Emil tartotta, aki a dallamtanulást hegedűjátékával segítette. Erre az akkori 
tanítványai közül még mindig sokan tisztelettel emlékeznek.”  Itt szeretnék idézni egy kodályi 
gondolatot, miszerint: „A zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek. Akiben ez nincs, an-
nak a műveltsége tökéletlen.” Van ebben valami.

Az előbbiekben bemutatott iskolai és azon kívüli ének-zeneoktatáson túl, mint osztályfőnök 
osztálykirándulásokat szervezett. Szerencsére magam is vendég részvevője lehettem néhány al-
kalommal a Jászberény melletti fenyvesbe szervezett táborozásoknak, melyek mindig jó han-
gulatban teltek, és az ottani események kellemes emlékként térnek vissza. Az oktatás/nevelés, 
valamint a közösség szervezés/építés terén elért elévülhetetlen eredményiért több elismerésben 
részesült, de számára a tanítványai szeretete volt a legnagyobb kitüntetés. Az ötvenes évek kö-
zepén a hajtai területet is elérte a földműves gazdák szövetkezetekbe való kényszerítése. Ma 
már tudhatjuk ez nem is ment olyan egyszerűen, mint ahogyan azt a valamikori filmhíradókon 
keresztül bemutatták a városiaknak. A meggyőzés széles tárházát kínálta a politikai apparátus 
(amit itt nem sorolok fel), akik az eredményesség érdekében a tanítók ismeretségét, tekintélyét, 
népszerűségét is bevetették. Rohonczy Pongrác Emilnek a hajtai területet jelölték ki, mint az 
ottani lakosok kiváló ismerőjének, tanítójának. Meg is kezdte a tagosítás melletti agitálást, ami 
végül majdnem tragédiával végződött. Attól csak az mentette meg, hogy a kollektivizálást el-
lenző régi tanítványai és azok szülei tudták, nem jószántából teszi, hanem csak a városvezetők 
által rákényszerített feladatát látja el. Sokáig tartó ellenállás után meggyőzve néhány – majdan 
vezetői beosztást kapott – gazdát, végül a nevezett területen is megtörtént a tagosítás, és Vörös 
Csillag Mezőgazdasági Tsz néven megalakult az új szövetkezeti forma. A családunk is – más 
kiút nem lévén – csatlakozott, és munkánkkal gazdagítottuk a közös vagyont, édesapám minden 
évben a betakarítások idején írástudó ellenőrként dolgozott, mi gyerekek pedig a nyári szünetben 
leginkább a paprika, illetve a paradicsomszedésnél vettük ki részünket a munkaegységet gyarapító 
munkában. Talán majd egyszer olvashatunk a nevezett szövetkezet történetéről, gazdasági eredmé-
nyeiről, közös vagyonáról, valamint megszűnéséről, illetve a vagyontárgyak átmentéséről. 

A Jászberényi Pedagógus Szakszervezet munkájában aktívan tevékenykedett gazdasági fe-
lelősként, ezért még nyugdíjazása előtt (1962-ben) áldozatos munkáját megköszönő emléklapot 
kapott. Nagy szorgalommal végezte a klubvezetői teendőket a város – kis könyvtárral is rendel-
kező – Pedagógus Klubjában, ahol az estéket a klubtagok beszélgetéssel, olvasással, de legin-
kább sakkozással, kártyázással töltötték. Ahogy azt említettem, a jászberényi kőhíd melletti ún. 
Úttörőházban működő klub a város valamennyi tanintézetének pedagógusait fogadta, így az ott 
találkozók kicserélhették egymással az igen kivételes szakma fortélyait, illetve az új módszerek 
eredményeit.

Szeretném itt röviden megemlíteni, hogy testvérem, Rohonczy Andrea (emlékét a Szolnoki 
Kodály Zoltán Általános Iskolában róla elnevezett tanterem őrzi) a Pécsi Pedagógiai Főisko-
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la történelem-ének szakán végzett 1961-ben. Ugyanebben az évben kezdte el az oktató-nevelő 
munkát nagy hivatástudattal a Jászberényi Fiú Iskolában, így édesapámat szinte váltotta a peda-
gógusi pályán, amire életük végéig mindketten nagyon büszkék voltak.

Mintegy negyven éves oktatói munka után ment nyugdíjba a LEHEL VEZÉR TÉRI FIÚIS-
KOLÁBÓL. A nevelőtestület 1963. június 22-én Szabolcsi Bence: A válaszút és egyéb tanulmá-
nyok című könyvét adta emlékül nagy szeretettel, és ellátták aláírásukkal is. 

Nyugállományba vonulása után, a sok év tanítás és óraadás végleges befejezését követően 
még néhány hónapot a jászberényi külterületen lévő Tőtevényi Iskolában tanított. Egy ott készült 
fotó hátoldalán néhány név: Kohári Ferenc, Szabó Kálmán, Soós József, Bada László, Halász 
János, Rozsonyi Lajos, Kovács Katalin, Bódi Ilona, Járomi Erzsébet, Oláh Irén, Kalla Julianna, 
Csoszánszki, Halász Jolán, Benke Ilona, Velkei Mária, Mag László. 
A tőtevényi munkálkodását követően a tantestület Zsigray Julianna: A sugárúti palota (Erkel 
Ferenc életregénye 1810–1893) című könyvvel, abban a következő bejegyzéssel és aláírással 
búcsúzott 1965. május 26-án, amikor a pedagógusi munkáját véglegesen befejezte: „Szeretettel 
Pongi bácsinak a tőtevényi tantestület.”

Rohonczy Pongrác Emil pedagógus a több mint negyven éves tanító/nevelő munka terén el-
töltött idő után Jászberényben, 1971. szeptember 24-én hetvenéves korában tért örök nyugalom-
ra. Alkotómunkája során a tanuló ifjúság sokaságával ismertette meg többek között a betűvetés/
olvasás, a számolás, a rajzolás, a földrajz, valamint az éneklés tudományát, és készítette fel őket 
az élet különböző kihívásaira. Tanítványai közül még szerencsére sokan élnek, és találkozásaink 
alkalmával bizony boldogan emlékeznek az általános iskolás éveikre, az ott közösen átélt, meg-
ismételhetetlen – egyre szépülő – fiatalkori eseményekre, élményekre. Végezetül úgy gondolom, 
ha elvonatkoztatunk a konkrét személytől, akkor nagyon sok hasonló sorsú néptanító/kántortaní-
tó életútját is benne érzem jelen dolgozatomban, akik kitartó és mindig megújuló szorgalmuknak 
köszönhetően nagyon sok kiváló embert adtak a világnak. Ők voltak azok, akik gyakorolták is a 
korabeli – az írásom elején már idézett – oktatáspolitika elvárását, miszerint az oktató: „ne csak 
tanítsa, hanem szeresse a magyar gyermeket.”


