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Varga Kamill

ELEMI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HAJTAPuSZTÁN1

Alapítástól a megszüntetésig (1903–1967)

Előzmények 

A kiegyezés után 1868-ban született meg a XXXVIII. törvénycikk,2 amely szabályozta a 
népiskola közoktatást. Az I. fejezet 1. §-a szerint tankötelezettség terheli a 6. évüket betöltött 
gyermekeket. Ezt a szülők kötelességévé teszi! A III. fejezet megengedi az egyházaknak, 
hogy a különböző községekben iskolákat tartsanak fenn. A 27. §-ban az iskolák építését sza-
bályozza: „Az újonnan építendő iskolaépületek egészséges helyen épültek, szárazak s a gyer-
mekek létszámához mérten (egy teremre 60 gyermeket, s minden gyermekre legalábbis 8-12 
négyszöglábnyi lábnyi helyet számítva) elegendő számú tágas, világos és könnyen szellőz-
tethető tantermekkel legyenek ellátva.” A 34. § szerint egy tanító 80 gyermeknél többet nem 
taníthat. A 42. § szerint „Az iskolaépületek és tanítólak építése és fenntartása is a községet 
illeti”. A 47. § a tanyai iskolákra vonatkozik: „A tanyai lakosok gyermekei oktatásáról azon 
községek kötelesek gondoskodni, melyekhez a tanyák tartoznak; és pedig: 

a., vagy tanyai iskolák állítása által;
b., vagy oly határokban, hol a tanyáknak egymástóli távolsága miatt a tanyai állandó 

iskolák a czélnak meg nem felelnének, járó-kelő (ambulans) tanítók alkalmazása által.”
     Érdekes még számunkra az 53. §, amely szerint a városokban 10 hónap a tanulmányi 

idő, de ott ahol földműveléssel foglalkoznak az iskolaszék megengedheti, hogy 2 hónapon 
keresztül csak vasárnapi iskolába járjanak. 

Az 1921. évi XXX. tövénycikk 3. §-a ezt így módosította: „Az oktatás időtartama tan-
évenként tíz hónap. Ez alól azokra az iskolákra nézve, melyek tanulóinak többsége földmí-
veléssel foglalkozó szülők gyermekeiből kerül ki, a vallás- és közoktatásügyi miniszter tehet 
kivételt annyiban, hogy a tíz hónapban megállapított szorgalmi időt az elsőfokú iskolai 
hatóság kérelmére és a törvényhatósági bizottság javaslatára, a helyi viszonyok alapos 
mérlegelése után legfeljebb két hónappal megrövidítheti.”3 A hajtai iskolával kapcsolatban 
a legtöbb előírást, törvényt betartottak, néha pedig a helyi adottságokat figyelembe véve 
szemet hunytak bizonyos esetek fölött. 

Bene Lajos megjegyzi, bár a települések építették az iskolát, a Jászságban ezek egye-
dülálló módon mégis római katolikus jellegűek lettek. „Itt tehát az iskola dologi és szemé-
lyi járandóságairól a község gondoskodik, de a felügyeletet és az irányítást az iskolaszék 
végzi.4 ugyancsak ő azt is megjegyzi, hogy a települések áldozatkészsége a tanyák iránt 
nem volt megfelelő. Továbbá: „A vármegye tanyavilágának iskolákkal való ellátása kü-

1 A tanulmány a Jászsági Évkönyv számára átdolgozott változat. Az eredeti: fr.. VARGA Kamill ofm – VARGA 
Zsolt – VARGA-KÓKAI Andrea: Jászberény-Hajtapuszta c. kéziratban található. 
2 Megtalálható a Netjogtárban. 
3 Forrás: Netjogtár.
4 Vö.: BENE Lajos: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye népoktatása. In: SCHEFTSIK György: Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye múltja és jelene. 1935. (Forrás az internet: vfek.vfmk.hu)
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lönben sem mehetett nagyon könnyen, mert a szétszórt tanyákon, amíg az előbb idézett 
törvényt5 meg nem hozták, legtöbbször a jó belátásra volt bízva, hogy a gyermekeket 
mekkora területen csoportosítják… Nem lehet azon csodálkozni, ha a vármegyénkben 
olyan sok volt az analfabéta. Régebben, némely helyeken a gyermekeknek 6-8-10 km 
távolságról kellett volna, hogy látogassák az iskolákat.”6 

Az 1921-es törvénycikk egyben egy iskolaépítési munkaterv is volt, az 1926. évi VII. 
tc. pedig újabb lehetőségeket nyitott a népoktatás felé. 1934-re 288 iskola, 820 tanterem-
mel, 921 tanerővel és 50 532 diákkal rendelkezett a megye területén, de még kb.100 tan-
terem teljesen kihasznált lett volna, amennyiben megépítik. 

Még egy érdekesség Bene Lajos tanulmányából. Szolnok megyében egyetlen tanítóképző 
működött ‒ létrehozásában jelentős szerepe volt gróf Apponyi Albert országgyűlési képvi-
selőnek ‒, méghozzá a jászberényi M. Kir. Áll. Tanítóképző Intézet. Azt gondolom, hogy 
erre büszkék lehetünk még akkor is, ha csak 1917-ben alapították. Ebben az intézményben 
végzett Rohonczy P. Emil hajtai tanító is. 

Apponyi Albert ifjú éveiben, illetve pályájának kezdetén gyakran volt vendég báró Eöt-
vös József vallás- és közoktatásügyi miniszternél, mely mélyen hatott az oktatással, illetve a 
kultúrpolitikával kapcsolatos nézeteire. Nem véletlenül mondta az 1893. április 29-én tartott 
parlamenti beszédében, hogy be kell kapcsolódnunk „az európai magasabb eszme- és kultú-
ráramlatokba méltó módon… A nemzetek egymás közötti versenyében a viszonylagos hala-
dás a döntő motívum, s ez olyan igazság, amelynek tanulságait át kell ültetni politikánkba, 
törvényhozásunkba és egész kormányzatunkba”.7 Kultuszminiszter volt, amikor elfogadta a 
parlament az 1907. évi XXVII. ‒ népiskolákról szóló ‒ törvénycikket, melyben nagyobb 
megbecsülést igyekezett szerezni a tanítóknak, tanároknak, rendezte a tanítók fizetését. 
Egyesek szerint ezzel a törvénnyel számos tanítót szinte a nyomorból emelt ki.8 Országo-
san pedig elérte, hogy a költségvetésben 24,5 millió koronáról 39 millió koronára emeljék a 
népnevelési kiadásokat. Ebben természetesen nemcsak a tanítók fizetésének emelése, hanem 
2000 új tanterem építése is szerepelt. Új iskolát kapott 8 jászberényi tanyaközpont, a városi 
népiskolák száma 7-ről 9-re emelkedett. 1908-ban nyílt meg a Gazdasági Ismétlő Iskola a 
Kossuth utca végén. 

Természetesen a későbbiekben is folytatta a megkezdett munkát. A 20-as években gróf 
Klebelsberg Kunó ‒ főleg az Alföldre és a tanyákra kiterjedő ‒ fejlesztései az ő gondolatának 
nyomvonalán haladtak tovább, sőt teljesedtek ki. Természetesen mindannyian csak „hozott 
anyagból” gazdálkodhattak, csodát tenni nem tudtak, de mégis elmondhatjuk, hogy jelentős 
mértékben vitték előre az ország, a nemzet sorsát a közoktatás és a kultúra területén. 

1. A római katolikus Hajtai Népiskola és a jászberényi Központi Iskola

Macsi Sándor egy tanulmányában kiemeli, hogy Homokon saját költségen állítottak fel 
tanyai iskolát, és már 1877-ben a város évi 100 forinttal járult hozzá a fenntartás finan-

5 1921: XXX. tc. (gr. Klébelsberg Kúnó minisztersége idején elfogadott rendelet az iskolákról.
6 BENE Lajos: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye népoktatása. In: Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegye múltja és jelene. 1935. (Forrás az internet: vfek.vfmk.hu)
7 Idézi: KISS József: Adatok Apponyi Albert oktatásügyi alkotásához. In: Pethő László (főszerk.): Jászsági 
Évkönyv, 1993. 53. p.
8 „Lex Apponyi”: forrás: netjogtar.hu
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szírozásához. 1896-ban már 12 ilyen iskola létezett.9 A hajtai határrészben is működtek 
zug- vagy vándoriskolák: alkalmi vállalkozók 4×5 méteres kis helyiségekben oktatták a 
gyerekeket csekély ellenszolgáltatásért. Általában a téli időszakban, ugyanis a gyerekek a 
tavaszi munkák idején már a földeken voltak, vagy a tanya körül végezték a feladataikat. 
Erről Blénnessy azt írja, hogy a hajtai iskola 1895-ben épült házilag. Az ekkor fennálló 
12 tanyai iskoláról ez olvasható az 1896. július 26-i jegyzőkönyvben: „A tanyai iskolák 
keletkezési módja az volt, hogy az érdekelt szülők bejelentették abbeli szándékukat a városi 
hatóságnál, s ez a városi iskolaszék véleményes jelentése alapján a szülők üdvös szándékát 
a népiskolai törvény 47. §-ra való tekintettel támogatta s megvalósította. A város tartotta 
fenn, s a szükséghez képest új épületekkel látta el. A szülők csak a tanító fizetéséhez járul-
nak hozzá. Az iskolaszék, a népiskolák igazgatója és a miniszteri iskolaigazgató legtöbb 
esetben meg volt elégedve a tanítás eredményével; az oklevél nélküli tanítók a tanításban 
kellő jártasságot sajátítottak el. Megtanították a gyerekeket a vallástanra, az írásra, a szám-
tan legszükségesebb műveleteire, sőt az olvasókönyv alapján a beszéd- és értelemgyakorlatot 
is felveszik; szóval az I–II. osztály részére előírt órarendet betöltik. […] Ezért a bezáratásra 
vonatkozó közigazgatási rendelet hatályon kívül helyezését kéri a képviselő-testület. 800-900 
tanköteles gyermek maradna oktatás nélkül, mert a megmaradó két tanyai iskola nem tudná 
befogadni. Évenként egy-egy új tanyai iskola felépítését vállalja a város.”10 

Ebből az időből Kovács Béla tanító neve maradt fenn, aki Beszteri Mihály házában (az-
előtt Sas Pál tanyája volt) tanított. Erről az iskoláról olvassuk: „A hajtai iskolában nedves 
falakkal, 40 gyermek szívja magába a bűzös levegőt. Az egyes ablakok papírral vannak 
beragasztva, és azokon a szél vígan fújdogál keresztül úgy, hogy ott állandó a légvonat. A 
tanítónak ülőhelye nincs. Az iskolai padok hasznavehetetlenek.”11

Koncz Menyhért plébános 1896. május 10-én a városháza millenniumi díszközgyűlé-
sén felveti, hogy a város az ezredforduló emlékére állítson fel négy tanyai iskolát. Javasla-
tát egyhangúlag elfogadta a testület, de mégis a plébános építtetett iskolát Hajtán 1903-ban. 
A városi közgyűlésben téma volt a hajtai iskola építése. Koncz Menyhért apátplébános 
felajánlotta, hogy az iskola építési költségeihez 3533 koronával járul hozzá, és a várostól is 
kér 600 korona támogatást. A felajánlást a képviselő-testület örömmel és egyöntetűen elfo-
gadta. Egyben kijelölte a plébános mellé Streitmann Gyula ügyészt és Dóra Kálmán mér-
nököt, hogy határozzák meg a szükséges iskolahelyet, továbbá a helyszínrajzot készítsék 
el. Egyben azt is bejelentik, hogy a felépült iskola római katolikus lesz.12 Koncz Menyhért 
plébános 1903. április 2-án terjeszti be a terveket jóváhagyásra a főegyházmegyéhez. Az 
építési engedélyt április 21-én, a 2304. számú határozatban kapja meg. Még arra is gondjuk 
volt, hogy a fény iránya megfelelő legyen, vagyis baloldalról kapják a világosságot. 

Az elkészült iskola átadási jegyzőkönyve 1903 szeptemberéből: 
„Felvétetett Jászberényben, 1903. év szeptember hó 9-én 13720/1903 számú tanácsi 

végzés folytán kiküldött bizottság által, Koncz Menyhért prépost, plébános úr által építte-
9 Vö. MACSI Sándor: Tanyai iskolázás a Jászságban és az iskolamúzeum szerepe az ifjúság nevelésében. In: 
uJVÁRY Zoltán (szerk.): A Jászság a magyar kultúrában. MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos 
Testülete, Szolnok, 1998. 222–227. p.
10 BLÉNESSY János: Jászberény életrajza a kiegyezés utáni évtizedekben.  A Jász Hírlapban megjelent cikkek 
különlenyomata, Jászberény, [1940], 105. p.
11 BoJtoS Gábor: Adalékok az elemi iskolák történetéhez. In: PETHŐ László (főszerk.): Jászberény története 
a reformkortól a harmincas évekig. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény, 2015. 466. p.
12 Városi Közgyűlés határozta 84 kgy. 1903., 11421/ki-1902, Főegyházmegyei Levéltár, Eger
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tett hajtai tanyai iskola átadásáról, illetve átvételéről. Jelen voltak az alulírottak.
Mely alkalommal a kiküldött bizottság a helyszínen megjelent Nagyságos és főtiszte-

lendő Koncz Menyhért prépost, plébános úr által építtetett hajtai tanyai iskolát és tanítói 
lakást megtekintette és felmérte.

Az épület leírása: az egész épület, mely áll egy tanteremből, 2 szobából, egy előszobá-
ból, egy konyhából, egy éléskamrából, egy fáskamra- és padlásfeljáróból, 25 m. hosszú, 
8,40 m. széles, 4 m. magas.  
a., Tanterem hossza 11 m., szélessége 7,40  m.  
b., Két szoba mérete egyenkint: hossza 4,80 m., szélessége 4,80 m., magassága 4m.  
c., Előszoba hossza 4,80 m., szélessége 2,40 m., magassága 4 m.  
d., Konyha hossza 4,50 m., szélessége 2,30 m., magassága 4 m.  
e. Éléskamra hossza 3,50 m., szélessége 2,30 m., magassága 4. m. 
f., Fáskamra- és padlásfeljárat hossza 5 m., szélessége 2,30 m., magassága 4m. 

A tantermen 5 drb ablak, a két szobán 2-2 drb ablak, konyhán 1 drb ablak van, melyek 
magassága 160 cm magas, 90 cm széles, az éléskamra fél ablakkal van ellátva, az épületen 
7 ajtó van, az egész épület fazsindely tetővel fedve. 

Ezek felmérése és megtekintése után a bizottság kijelenti, hogy a felépített iskola és 
tanítói lak, a mai modern igényeknek és a rendeltetési czélnak teljesen megfelelő épület, 
mely épületet nevezett Koncz Menyhért prépost plébános úrtól átvette. 

Megjegyeztetik még, hogy az épület előtt ásott gémes kutat is a bizottság átvette.”13

A plébános örömmel jelentette az elkészült iskolával kapcsolatban, hogy már kifüg-
gesztette a táblát is: HAJTAI RÓMAI KATHOLIKuS NÉPISKOLA. Bár azt is megemlíti, 
hogy a megígért 1000 korona támogatást, építkezési segélyt kéri kiutalványozni. Az Érseki 
Hivatal jelzi, hogy amint bemutatásra kerül a telekkönyvi másolat, s az jogerőre is emelke-
dik, megtörténik az utalványozás.14

A jászberényi Királyi Járásbíróság 1903. november 18-án állította ki a telekkönyvi má-
solatot. Az okirat szerint 335 négyszögöl telek Hajtán a 18844/20. számon, „Csárdaföld” 
megjegyzéssel 1869. november 22-től Suba Balázs részére volt bejegyezve mint legelő-
föld. Koncsek István végzéséből pedig az derül ki, hogy Suba Balázsnak nem ismeretesek 
az örökösei, ezért az 50 korona vételárat Hudra Flórián ügyvéd veszi át és őrzi meg, ha az 
előkerülő örökösök ellentmondással élnek.15

A tanítói állás pályázati felhívását a Népnevelő c. folyóirat 38. számában tették közzé: 
„Jászberény r.t. város róm. kath. Iskolaszéke az újonnan épült hajtai tanyai iskolához 
október 5-re pályázatot hirdet. Javadalom évi 800 korona a városi közpénztárból havi 
előleges részletekben, beíratási címen a tanulóktól átlag 60 korona, 2 szoba, konyha és 
kamrából álló lakás és kert. Kötelessége: az iskolaszék által reábízott vegyes osztály és 
ismétlősök vezetése. Pályázhatnak okleveles férfi- és nőtanítók. Fölszerelt kérvényeiket 
Nagys. és főtisztelendő Koncz Menyhért prép., esp., iskolaszéki elnökhöz Jászberénybe 
adják be. Kertész Gusztáv iskolaszéki jegyző.”16

13 1903. szeptember 9-én felvett jegyzőkönyv. Főegyházmegyei Levéltár, Eger. Átadó: Koncz Menyhért 
plébános, átvevők: Muhorai Elek biz. elnök és Streitmann Gyula bizottsági tag, m. k. ügyész. 
14 Vö. 6804/1903. sz. levél, Főegyházmegyei Levéltár, Eger
15 Vö. 10238. sz. okirat, 1903. november 28., Királyi Járásbíróság, Jászberény, Főegyházmegyei Levéltár, Eger
16 Népnevelő. Budapest, 1903. szeptember 20. 311–312. p.
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A hirdetésre hat pályázat érkezett: 
1. Medve András Gyergyóremetéről,
2. Csergő Venczel Gyergyószárhegyről,
3. Balogh János Sárfalváról, 
4. Fodor Erzsébet Jákóhalmáról, 
5. Sztráska Ilona Egerből, 
6. Farkas Ilona Túrterebesről.
     
Farkas Ilona pályázata fennmaradt a Főegyházmegyei Levéltárban, ami 1903. szeptem-

ber 24-én kelt, és amelyben kéri az állásba való felvételét. Arra hivatkozik, hogy tanulmá-
nyait az egri angolkisasszonyok intézetében elvégezte, a képesítő vizsgát sikeresen kiállta, 
azt is megemlíti, hogy az orvosi igazolás erősnek és egészségesnek nyilvánította. Továbbá 
megtudjuk, hogy még csak 17 és fél éves, de sürgősen szeretne elhelyezkedni, mert édes-
anyját is szeretné támogatni. 

A hajtai iskola első tanítónője Farkas Ilona lett, akit 1903. október 11-én választott 
meg az Iskolaszék a jegyzőkönyv 69/903 sz. bejegyzése szerint. Kötelessége volt tanítani 
a vegyes (fiú-lány) osztályt, illetve rá volt még bízva egy ismétlő osztály is. Mindezekért 
évente 800 korona készpénzt kapott a várostól, 60 korona beíratási díjat a szülőktől, illetve 
szolgálati lakást, valamint a 400 négyszögölös kert használatát.17 (Az iskolaszolgai felada-
tokat Pintér János látta el.) Az ismétlő osztályt, illetve tanulókat szombaton tanította. A 
tanítás egyébként októberben kezdődött és májusban már nem tanultak. A gazdák kérték, 
hogy a tavaszi és őszi munkák idején gyermekeik munkára foghatók legyenek.

Farkas Ilona 1911-ig tanított Hajtán, ezután hivatalosan lemondott. Ekkor a Népművelő 
c. folyóirat XVII. számában újra meghirdették az állást. Október 14-ig négyen pályáztak: 
Hencz Matild jászberényi okleveles tanítónő, Nyitrai Sándor cséffári okl. tanító, Képes 
Anna somodi okl. tanítónő és Poór Júlia daruvári okl. tanítónő. A Főegyházmegyei Levél-
tárban megőrizték Hencz Matild szeptember 8-án kelt pályázatát, melyhez eredetileg bi-
zonyítványát, oklevelét és keresztlevelét is csatolta. Muhoray Titusz iskolaszéki tag indít-
ványozta Hencz Matild megválasztását. „Az indítvány az iskolaszék részéről egyhangúlag 
elfogadván, elnök Hencz Matild jászberényi okl. tanítónőt az iskolaszék határozta folytán 
a hajtai tanyai iskolához véglegesen megválasztott tanítónőnek jelenti ki.”18 A Díjlevél 
szerint I‒VI. vegyes osztályt kellett tanítson. Alapfizetése 800 korona, fizetés kiegészítése 
300 korona volt, a feladat ellátásához szolgálati lakás járt, melyhez kert is tartozott.19

A város vezetése elhatározta, hogy tanyai népkönyvtárakat állít fel. A szervezés mun-
kálataival Muhoray Elek népkönyvtárost bízták meg, aki a kérvénnyel a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsához fordult. Cigán István polgármester július 13-án előter-
jesztést tett a népkönyvtárak felállítására, melyet a közgyűlés 100 koronával támogatott, 
valamint a minisztérium is ugyanekkora összeget tett mellé.20 A városban már 1898-ban 
megnyílt a szerény népkönyvtár, ahova 3951 személy iratkozott be. 

17 Vö. Koncz Menyhért és Kertész Gusztáv által 1903. november 15-én kelt Díjlevél, Főegyházmegyei Levéltár, 
Eger. 6399. számon. Samassa József érsek 1903. december 2-án hagyta jóvá. 
18 Kivonat a Jászberény r.t. város róm. kath. Iskolaszékének az 1911. október 15-én tartott tanítóválasztó üléséről. 
4927/1912. Főegyházmegyei Levéltár, Eger
19 Jászberényben 1911. október 16-án kelt Díjlevél. 6824/1911. sz. Főegyházmegyei Levéltár, Eger
20 A városi közgyűlés határozata: 235 kgy. 9828. ki. 1898. Idézi: Jászberény és Vidéke, 1901. május 5., 4. sz.
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Az akciót a későbbi években a tanyák-
ra is kiterjesztették. „Az önművelődés 
ezen szembeötlő mozgalma indította 
a városi kormányzatot azon lépésre, 
hogy a tanyák nagyarányú lakosai 
számára is nyittassék alkalom az ön-
művelésre, erre pedig – és ez bizonyos 
– sokkal nagyobb szükség van erre, 
hol is a közlekedési folytonosság hiá-
nya miatt lapot is alig olvashatnak.” 
21 1904-ben 800 példányos irodalmi 
témájú könyveket tartalmazó csoma-
got küldtek ki. Ebből a szállítmányból 
jutott Portelekre, Hajtára és a négy-
szállási iskolába is. Muhoray irányí-
tása mellett a tanítók voltak a könyv-
tárosok is. Ezzel is a tanyai lakosok 
ismereteit kívánták gyarapítani.22

A felállított hajtai iskola rövidesen 
kicsinek bizonyult, ami a közbeszéd-
ben és a városi közgyűléseken is témát 
szolgáltatott. Azonban mindig arra az 
álláspontra jutottak, hogy az igény jo-
gos, de most nem alkalmas a gazdasá-
gi helyzet. Egyébként Portelken is ha-
sonló körülmények voltak. 1912-ben 
már ezt olvassuk az egyházmegyei 
tanfelügyelő levelében: „J.N.K. Szol-
nok vármegye kir. tanfelügyelője f. évi 

január hó 26-ról 493 és 494. sz. felkérik Eminenciádat az iránt való intézkedésre, hogy 
mivel úgy Hajta tanyán, mint Portelek tanyán a meglévő egy-egy tantermű a rk. iskola. 
Ez az iskola utóbb tankötelesek befogadására elégtelen a f. évi szeptember 1-re még egy 
új tanterem létesíttessék és tanítói állás szerveztessék.” 23 A városi közgyűlés június 4-én 
tartott közgyűlési jegyzőkönyvéből azt is megtudjuk, hogy a testület az iskolabővítést elu-
tasítja. De azt is jelzi, hogy a minisztérium állami iskolákat kíván létesíteni a tanyákon. A 
város még így is a pótadójának 25%-ával járul hozzá az iskolák fenntartásához.24

21 Népkönyvtár a tanyákon, Jászberény és Vidéke, 1904. január 31., 5. sz.
22 Vö. Népkönyvtáraink gyarapodása.  Jászberény és Vidéke, 1904. november 27., 3. sz.
23 Az Egri Egyházmegye Tanfelügyelői Hivatala, Venczel Z. egyházmegyei tanfelügyelő, 749/1912. sz. 1912. 
július 9-én kelt levele Samassa József érseknek. Főegyházmegyei Levéltár, Eger, 4927/1912.
24 Vö. Városi közgyűlés 315 kgy/3747-ki-1912. sz. 1912. június 4-én kelt határozata. Főegyházmegyei 
Levéltár, Eger. Az Iskolaszék 13/1912. sz. 1912. június 25-én kelt határozatával tudomásul vette a döntést. Erdős 
András plébános június 28-án kelt levelével együtt továbbította a polgármesteri értesítést is a Főegyházmegyei 
tanfelügyelőnek. 

Farkas Ilona tanítónő Díjlevele
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Ez a probléma még 10 évvel később is fennállt. Az egyik városi képviselő-testületi 
gyűlés jegyzőkönyvében ezt találtam: „Tárgyaltatott Jásznagykun Szolnok vármegye 
közigazgatási bizottságának 4369-kb-1922. sz. a portelki és a hajtai rom. kath. isko-
lák fejlesztése tárgyában kelt leirata. Ezen leirattal értesíti a közigazgatási bizottság, 
hogy a vallás és közoktatásügyi miniszter úr 11049-1922 sz. rendeletével kimondotta, 
hogy Jászberény város külterületén az állam mai rendkívüli nehéz súlyos helyzetében 
állami iskolák létesítését csak abban az esetben teheti megfontolás tárgyává, ha a 
város iskolák elhelyezéséről gondoskodik és az iskolák fenntartásával mindazokat a 
terheket vállalja, melyek a város többi iskolájánál reá hárulnak. 

Állandó bizottság javasolja, hogy a portelki és hajtai tanyákon szerveződő, illetve 
fejlesztendő állami elemi iskolák létesítése céljából ajánlja fel és adja meg mindazon 
kikötéseket a város, melyeket a vallás és közoktatásügyi miniszter úr 48801-1906 sz. 
rendeletével előírt. 

Határozat: 
A képv. testület a portelki és hajtai tanyai iskolák fejlesztése illetve állami elemi isko-
lák létesítésére felajánlja és megadja mindazon feltételeket, kikötetményeket, melye-
ket a vallás és közoktatásügyi miniszter úr 48801-1906 sz. rendeletével előírt. Felkéri 
a város képv. testülete Jásznagykun Szolnok vármegye közigazgatási bizottságát, hogy 
a tervezett iskolák felépítése iránt a kellő lépéseket a vallás közoktatásügyi miniszter 
úrnál megtenni méltóztassék. 

Egyidejűleg a képv. testület a polgármester elnöklete alatt a főmérnököt és Erdős 
Andrást küldi ki, hogy az iskolák helyének kijelölésére nézve tegyenek a közgyűlésnek 
javaslatot – az esetleges kisajátításra vagy terület megvételére tárgyaljon az érdekel-
tekkel.” 25 1928-ban még mindig fennállt a helyzet.26 
Elfogadhatónak találom, mi is hasonló felszereléssel tanultunk Tőtevényen. 
A Jász Hírlap minden esztendőben ismerteti a jászberényi iskolák vizsgáinak sor-
rendjét, így a katolikus iskolák évzáró vizsgáinak rendjét is. 1932 tavaszán így ír: „I. 
Általános és gazdasági továbbképző iskolák. 1. Négyszállás g. 2. Portelek á. 3. Hajta 
á. 4. Rekettyés g. 5. Alsóboldogháza á. 6. Szelei út á. Május hó 28-án szombaton. 
Vizsgaelnök: Haraszty József […] Június hó 4-én szombaton, de. 9 órakor […] Hajtai 
iskolában de. elnök: Szentiványi Béla […] Június hó 13-án, hétfőn reggel 8 órakor, a 
plébániatemplomban Te Deum, utána az értesítő könyvek kiosztása. Június hó 14-15-
én, kedden és szerdán reggel 8-11 óráig, a következő tanévi beiratkozások, az összes 
elemi és továbbképző iskolában, úgy bel-, mint külterületen.” 27 1937 tavaszán így: 
„A jászberényi róm. kat. bel- és külterületi elemi-, valamint a róm. kat. általános és 
gazdasági és továbbképző iskolák 1936-37. tanévi évzáróvizsgarendje: Általános és 
gazdasági továbbképző iskolák: 1. Négyszállás, 2. Hajta, 3. Pórtelek, 4. Rekettyés, 
5. Szelei úti, 6. Alsóboldogháza. Évzáró vizsgák: 1937. május 29-én, szombaton de. 
8 órakor. Vizsgaelnök: Bathó József helyi lelkész (Pórteleken és Rekettyésen) és a 
25 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 618 kgy/16117-ki-1922, Jászberény közgyűlésének határozatai, 
1922. december 29., Jászberényi Közgyűlés Jegyzőkönyvei 1922., 159. p. 
26 Vö. Városi közgyűlés, Jász Hírlap, 1928. február 5., 2. p.
27 A jászberényi róm. kat. bel- és külterületi elemi iskolák évzáróvizsgái sorrendje. In: Jász Hírlap, 1932. 
május 14., 9. p.
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rk. el. isk. igazgatója […] Június hó 12-én, szombaton de. 8 órakor Te Deum a plé-
bániatemplomban, utána az értesítő könyvecskék kiosztása. Délután 4 órakor a Kul-
túrházban hazafias évzáró ünnepély, melyre az iskolafenntartó városi hatóságot, a 
szülőket és az érdeklődőket tisztelettel meghívja az iskolaszék. Június hó 14-én, hétfőn 
és június 5-én, kedden reggel 8 órától de. 11 óráig a következő tanévi beiratkozások 
az összes elemi és továbbképző iskolában […] Pótbeíratás: szept. 1-én és 2-án de. 
8-11-ig. 3-án Veni Sancte. 4-én rendes előadások.” 28 Minden esztendőben érdemben 
azonosak a vizsgák, de a vizsgaelnök személye változik. Az évzárónak fontos része 
volt a Te Deum, vagyis a hálaadási szentmise a tanév végén. 

Egy cikk, amit 1936-ban írtak a tanyai utakról, de 1990-ben még mindig probléma 
volt: „Azok a kis iskolásgyerekek, akik télen és ősszel, a legnagyobb eső és sarak 
idején a tanyák között, mint apró ázott verebek húznak az iskola felé, ezek az iskolás 
gyerekek tapossák ki maguknak simára azt a pár centiméternyi gyalogösvényt, amely  
a közvetlen tanyai utak mentén vonul és amit persze, a felnőttek és a biciklisták is 
szívesen felhasználnak […] Sajnos, ezt a gyerekek által kitaposott és felhasznált gya-
logösvényt újabban a szekeresek és kocsisok is használják, még pedig úgy, hogy az 
egyik kerékkel ráhajtanak az ösvényre […] ezzel tönkreteszik a gyalogösvényt, a kocsi 
vasa felvágja, a ló patája feltöri, és az éles nyomokban megáll az esővíz és a hólé. 
Tud-e azután ezen a sok száz apró iskolásgyerek közlekedni? – ezt a kérdést ezeknek a 
kocsisoknak és szekereseknek szegezzük! Nem sokat kell gondolkodni rajta! Nemcsak 
a tanítói kar, hanem a tanyai szülők is felkérik a kocsisokat és szekeres gazdákat, 
gondoljanak erre; ne hajtsanak rá az útra és ne használják azt a kis gyalogösvényt, 
hagyják meg az iskolás gyerekeknek!”29

Pataki Albert tanítósága30

Jászberényben született 1902. január 15-én. Szülei: Pataki László és Oláh Julianna. 
Tanítói képesítést 1921. június 28-án szerzett Jászberényben a Magyar Királyi Állami 
Tan. Képezdében. 1922-ben Szolnokon testnevelési tanfolyamon vett részt. Tanított 
Jászalsószentgyörgyön 1922. március 12. és 1922. szeptember 14. között. Hajtára 
került 1922. szeptember 15-én, ahol 1923. április 1-ig „rendes tanítói” állásban volt. 
Állami esküt tett 1922. március 16-án, egyházi hivatali esküt tett 1924. március 25-
én. A minisztérium 1923-ban a 44446.VIII. c. szám alatt erősítette meg, az egyházi 
főhatóság pedig 1923. május 30-án, 2672. számon. 1923. szeptember 1-én a Szentkúti 
iskolában kezdi a tanítást. Törzsfizetését 1000 koronában állapították meg, 1923-tól 
pedig 36 000 koronában. Házasságot kötött László Ilonával 1931. május 20-án, gyer-
mekei: Ilona, Albert, Éva és Erzsébet. 1946–1952 között iskolaigazgató is volt.  

28 Évzáró vizsgák sorrendje. In: Jász Hírlap, 1937. május 22., 2. p.
29 A tanyai gazdák figyelmébe. In: Jász Hírlap, 1936. február 1., 2. p.
30 Az adatokat a jászberényi róm. kath. bel- és külterületi elemi népiskolák tantestületeinek törzskönyvéből 
vettem, Jász Múzeum Adattára, 1.
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Az 1922–23. tanévben 74-en jártak iskolába 1‒5 osztályosak:

Osztály Fiú Lány
   1. 15 10
   2. 17 16
   3.   3   2
   4.   4   5
   5.   1   1

Az iskolaszolga Pintér János volt. 

Rohonczy Pongrác Emil tanítósága Hajtán 
 

Rohonczy Pongrác Emil Szatmár vármegyében, Misztótfalu községben született 1901. 
május 5-én. Szülei: Rohonczy Pongrácz (1836‒1917) bányamegbízott és Papp Emília 
(1875‒1961) háztartásbeli voltak. Rohonczy Pongrác Emil elemi iskoláit a faluban végez-
te, majd a Nagybányai Állami Gimnáziumban tanult, ezt követően pedig a Jászberényi Ál-
lami Tanítóképzőbe járt 1917–1922 között, ami ekkor még a Morgó Iskolában volt. 1923. 
március 8-án adott be pályázatot a Hajtai Elemi R.k. iskolába, amelyet március 23-án foga-
dott el a Jászberényi Iskolaszék. „Pataki Albert belterületi osztálytanítóvá történt megvá-

A hajtai iskola előtt Rohonczy Pongrác Emil, felesége, 
Kisnémet Julianna és Rohonczy Ödön
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lasztása 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 tanítói 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. Állását április hó 1-én foglalja el.”31 Hivatali 
esküt 1923. július 4-én, az egyházi esküt 1924. március 25-én tette le. 

Rohonczy Pongrác Emil nagy lelkesedéssel fogott hozzá a tanítói munkához, de a tár-
sadalmi élet egyéb területein is megállta a helyét. Nevéhez fűződik a Kisgazdakör meg-
szervezése, amelynek tanfolyamain maga is részt vett, illetve szervezte a közösség táncmu-
latságait is. 1924-ben elvégezte a karnagyképző tanfolyamot, melyet Budapesten a Magyar 
Dalosszövetség szervezett. A kápolnában ellátta a kántori feladatokat is. 1931. november 
11-én Budapesten a Belvárosi Plébánián kötött házasságot Kisnémet Juliannával,32 akivel 
három gyermeket neveltek fel: Ödön, Andrea Júlia Mária és Viktor György. 

A népiskolai tanítóknak el kellett végezniük a leventeoktatói tanfolyamot, mely után 
működési bizonyítványt kaptak. 

31 Jegyzőkönyv a Róm. Katholikus Iskolaszék 1923. március 23-án tartott üléséről. Idézi: ROHONCZY Viktor: 
Egy Jászberényi néptanító életútja. In: PETHŐ László (szerk.): Jászsági Évkönyv. 2014., 329. p. https://epa.oszk.
hu/02200/02295/00022/pdf/
32 Kisnémet Julianna 1909. május 29-én született Jászberényben, szüleinek Hajtán volt egy kis birtoka. 

A kézimunka oktatás résztvevői Kisnémet Juliannával
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Pongrácz tanító a bizonyítvány birto-
kában a leventeifjúság oktatásán kívül 
felvilágosító előadásokat is tartott. A 
helybeliek nem kis örömére Rohonczy 
tanító és felesége időnként színdara-
bokat és pásztorjátékokat tanított be a 
gyerekeknek, pl.: A gyermek, Melyi-
ket a kilenc közül? című. színjátékok. 
A Jász Hírlap 1936. december 25-én 
részletesen beszámolt az előadásról, 
ismertetve a szereplőket is. Külön 
kiemelve, hogy Rohonczy Ödike, az 
egyik szereplő alig múlt 3 éves.

Az 1937-es színjáték igen különle-
ges volt, hiszen a leventékkel közösen 
rendezték. Az eseményről így számolt 
be a Hírlap: „A hajtai rk. elemi isk. 
tanulói és a leventék ez évben is meg-
tartották a szokásos ünnepi játékokat. 
Színre került: 1. Pásztorok keljünk fel 
c. hazafias betlehemes játék, melyet 
az elemi iskola tanulói adtak elő igen 
ügyesen. 2. Karácsony a leventéknél 
c. színjáték, melyben Beszteri Mihály 
s. oktató, Pista bácsi szerepében iga-
zi magyart alakított a tőle megszokott 
ügyességgel. Kiváló szereplésükkel 
magukkal ragadták a hallgatóság gyö-
nyörködését: Kovács Erzsike, Babucs 
Mihály, Beszteri Ferenc, ifj. Beszteri 

Géza, Mizsei István, Nyíri Kálmán, Szaszkó József, Sárközi Kálmán s. okt., Besenyi Kál-
mán, Nyíri Pál, Szaszkó István és Szikszai István hajtai leventék. Az előadás nagy érdeklődés 
mellett folyt le. A környék színe-java ott volt, hogy gyermekeik gyönyörű játékán elmélkedje-
nek, s szellemi táplálékkal felfrissülve készüljenek Krisztus megtestesülésének méltó megün-
neplésére. Az ünnepi játékok rendezői Rohonczy rk. tanító és neje.” 33

Rohonczy Pongrác Emil kimagasló tevékenységet folytatott az iskolai könyvtár fej-
lesztésében, illetve az országos vándorkönyvtár-hálózat hajtai kiépítésében. Az olvasók 
nemcsak a diákok, hanem a szülők és a nagyszülők köréből kerültek ki.

Az Iskolaszék és város közösen úgy határozott, hogy a hajtai iskolát még egy tanterem-
mel bővíteni kell, és mindenképpen szükséges egy második tanerő felvétele, nem csak egy 
ideiglenes segédtanító. Így ír az Iskolaszék jegyzőkönyve: „Az iskolafenntartó, a város a 
hajtai külterületi eddig egy tanerős túlnépes népiskolához az államtól kisegítő tanerőt kért, 
aki f.é. április 18-án, a fent nevezett iskolánál, mint állami beosztott hely. kisegítő, a város 

33 Karácsonyi színjáték Hajtán. In: Jász Hírlap, 1937. december 25., 4. p.

Pásztorjáték Hajtán. 
Jász Hírlap, 1936. december 25.
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részéről biztosított 20%-os helyi javadalommal és fiz. kieg. államsegéllyel, a működését meg 
is kezdte. A 129 kgy-6062 ki/1939 sz. városi képviselő-testületi határozat az iskolaszékhez f.é. 
június hó 9.-én érkezett. Ez utal arra, hogy a hajtai kerületi rk. el. iskola túlzsúfoltsága szük-
ségessé teszi, amit  a kisegítő tanítónő kiküldése is igazol, az ottani iskolába az iskolafenn-
tartó város hatósága az iskolaszéket, hogy a szervezésre vonatkozó javaslatát, részletesen és 
kellőképpen indokolva, mielőbb terjessze elő. […]

Megállapítást nyert, a hivatalos iskolai anyakönyvekből, hogy a fenti iskolánál év-
ről-évre, a tankötelesek száma eléri a 100-at, sőt vannak évek, amikor azt meg is haladja. 
Ilyen túlzsúfolt osztály nemcsak a tanítóra ró, szinte alig teljesíthető rendkívüli feladatokat, 
de ilyen körülmények mellett, a kívánt eredmény sem biztosítható […] Az iskola a szerve-
zett II. tanítónői állás betöltése után, két tagozatra oszlana: I‒II. és III‒VI. osztályokra. A 
tanítónő az I‒II. osztályt vezetné.” 34 

A jegyzőkönyv még kiemeli, hogy az első tanítói állást férfi tanító tölti be, így szük-
séges lenne női tanerő is az iskolában, aki a nagyszámú leánytanulókat kézimunkára is 
tanítaná. Az egyik esztendőben 200 diák is tanult az iskolában, ezért Kele István 1933. 
május 16-án kelt levelében engedélyt kér az érsektől, hogy május 21-én a szentmisét tábori 
oltáron végezhesse, mivel ezen a napon különösen nagy a szentmisékre érkezők száma, sőt 
az iskola kb. 200 növendéke ekkor végzi el a húsvéti szentgyónását is. Nem tudom, hogyan 
jött össze ez a létszám. Talán az analfabéta tanfolyamot is beleszámította? 

Az iskolaszék ülésén Szentiványi Béla igazgató beszámol arról, hogy megkapták a haj-
tai iskola második tanítói állásra vonatkozó két miniszteri rendeletet. Ezek szerint Cserna 
Józsefné Cseh Irént alkalmazzák kisegítő tanítónak, a második rendelet pedig jelzi, hogy 
lehetséges a második tanítói állást is betölteni (nemcsak a kisegítőit!). Az iskolaszék elha-
tározza, hogy a pozícióra álláshirdetést ad fel.35 

A Néptanítók Lapjában tették közzé az álláslehetőséget: „Jászberény-belterületi és 
Jászberény-hajtai külterületi róm. kat. elemi iskolánál egy-egy tanítónői állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdetünk. Mindkét iskolánál a fizetés és a lakbér törvényes. Ha 
esetleg a belterületi iskolához külterületi iskolai tanerő választatnék meg, úgy egyidejűleg 
még egy külterületi iskolai tanítónői állás is betöltésre kerül, az előbb közölt feltételekkel.” 36

A hajtai tanítói állásra négy pályázó volt. Hermann Valéria (2 szavazat), Koháry Erzsébet (24 
szavazat). A másik két jelölt nevét nem említik, bár az utóbbi személy és Hermann Valéria 
a rekettyési állásra is pályázott, így lehet átfedés a két állás között, illetve jelöltek között.37

Koháry Erzsébet 1914. október 24-én Jászberényben született. Az Esztergomi Érseki 
Római Katholikus Tanítónőképző Intézetben szerzett diplomát 1934. június 23-án. 1937-
ben Pusztamonostoron szociális tanfolyamot végzett el a Népművelési Nővéreknél, vala-
mint Győrben 1939-ben ipariskolai rajztanfolyamot is. 1938–39-ben Jászjákóhalmán taní-
tott a rk. elemi iskolában, 1939–40-ben a jászberényi Központi Iskolában volt ideiglenesen 
megbízott tanítónő. 1940. augusztus 10-én választották meg Hajtára, augusztus 17-én tett 
Szolnokon állami esküt, és szeptember 1-jén foglalta el helyét. 

34 Jászberényi Róm. Kath. Iskolaszéktől 17-1939. sz. jegyzőkönyv kivonat. Főegyházmegyei Levéltár, Eger
35 Vö. A Róm. Kath. Iskolaszék üléséről. Jász Hírlap, 1940. május 11., 2. p.
36 Néptanítók Lapja. 1940., 14. szám, 626. p.
37 Vö. Tanítóválasztás volt. Jász Hírlap, 1940. augusztus 17., 2. p.
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Koháry Erzsébet azonban nem sokáig taníthatta a hajtai gyerekeket, mert a következő 
évben már Veprőbe kapott állami kinevezést, s ezért újabb pályázat kiírására volt szükség. 
Négy jelentkező volt az állásra: Pokorny Marcella okl. tanítónő, jászberényi lakos, Kovács 
Lajosné sz. Iványi Ilona okl. tanítónő, budapesti lakos, Varga Erzsébet okl. tanítónő, jász-
berényi lakos és Régi Rozália Ilona okl. tanítónő, székesfehérvári lakos. Az első körben a 
titkos szavazás során az Iskolaszék nem tudott dönteni. Ezért szükség volt a második körre 
is, mely a következő eredménnyel zárult: Pokorny Marcella 17, Kovács Lajosné pedig 14 
szavazatot kapott. Így Pokorny Marcella lett a nyertes pályázó.38 

Porkony Marcella Kispesten született 1919. szeptember 4-én. Képesítést Székesfehér-
váron szerzett a Ferenc József Nőnevelő Intézetben 1938. június 28-án. Szolgálatát 1941. 
január 7-én a jánoshida-tótkéri községi népiskolánál kezdte, ahol a tanító katonai szolgá-
latra vonult be. Egyéb tanfolyamokat is végzett: vertcsipke-készítő, gépi varró, gép- és 
gyorsíró, ápolónő, légvédelmi oktató, valamint németül is beszélt. Állami esküt 1941. február 
19-én, egyházi esküt pedig 1942. február 2-án tett. 1941. szeptember 22-én foglalta el állását. 

Először egy évre kapott megbízást: próbaszolgálatos-segélydíjas tanítónő, majd 1942. 
január 7-én „helyettes tanítónőnek” nevezeték ki. Az Iskolaszék egyhangúlag szavazta meg 
a kinevezést, mert „a fenti idő alatt […] kifogástalan hivatali- és társadalmi magatartást 
tanúsított, nevelő-tanítói működésében lelkiismeretes, pontos kötelességtudással látta el 
hivatását, az iskolán kívüli munkában pedig ugyancsak igen eredményes működést fejtett 
ki. […] Ellene semmi címen panasz nem emeltetett, vizsgálat nem indíttatott.”39 Mivel 
leánykört szervezett és vezetett, legény leventecsoportot alakított és vezetett, továbbá nép-
művelési előadásokat is tartott, az egyházi hatóság és a szülők elismerését is kiérdemelte. 
Így 1943. január 7-től „rendes tanítónővé” minősítették.40 

A II. világháború idején (1944. november 15 körül) az iskola megrongálódott. A tető-
gerendák anyagát a szovjet katonák a sárban elakadt katonai járművek mentésére használ-
ták, az egyéb építési anyagokat a helybeliek saját használatra elhordták. A háború után, 
1946-ban a tejcsarnok használaton kívüli helyiségében is tanultak diákok. A szülők deszkát 
adtak a padokhoz, valamint kályhát, tüzelőt is. A régi iskolának már csak a helye van meg 
a templom mellett, illetve a kerítés sarkán állott kőkereszt maradt meg. 

Rohonczy tanítót kétszeri katonai szolgálat után 1946-ban, 23 év tanyai működés után a 
jászberényi Központi Iskolába helyezték. Az 50-es években a hajtai rész erőszakos téesze-
sítésre való buzdítását is rábízták. 1963. június 22-én ment nyugdíjba. Néhány hónapot ‒ 
1965. május 26-ig ‒ még tanított a tőtevényi iskolában. 1971. szeptember 24-én hunyt el. 

Pokorny Marcella lemondásával megüresedett a tanítói állás. Így azt a Köznevelés c. 
folyóiratban hirdették meg a négyszállási tanítói állással együtt: „Jászberény róm. kat. 
Iskolaszéke 21 napos határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett haj-
ta-tanyai XXX. sz. tanítói állásra. Természetbeni lakás nincs. Pályázhatnak férfiak-nők.” 41

38 Jászberényi Róm. Kath. Iskolaszéktől: Jegyzőkönyv, 1941. szeptember 22., 5792/1941.sz., Főegyházmegyei 
Levéltár, Eger
39Jegyzőkönyv kivonat a Róm. Kath. Iskolaszék üléséről, 1941. december 27., 320. sz., Főegyházmegyei 
Levéltár, Eger
40 Vö. Kele István plébános, 1943. január 13-án, 4.1943. sz. Róm. Kath. Iskolaszéktől kelt levele, Főegyházmegyei 
Levéltár, Eger
41 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendeletei és közleményei. Köznevelés, 1947. november 1., 194. p.
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Az Iskolaszék a tanítóválasztásra 1947. november 29-én ült össze Pataky Albert el-
nöklete alatt. Az állásra Baráth Béla okleveles tanító jelentkezett Jászberényből, Németh 
József okleveles tanító Tiszapüspökiből és Tóth Bertalanné Karácsondról. Az első titkos 
szavazás alkalmával a leadott 24 szavazatból Baráth Béla 21-et kapott, Németh József 
pedig 3-at. Így az elnök kihirdette, hogy a XXX. sz. szervezett tanítói állásra Baráth Béla 
került megválasztásra.42

Lékó Béla esperes 1947. december 20-án, 122/1947 számon tájékoztatja az egri ér-
seket, hogy az Iskolaszék november 29-én Pokorny Marcella helyére Baráth Bélát vá-
lasztotta meg, akit rövidesen ki is neveztek, melyről olvashatunk az esperesnek küldött 
levélben: „Az üresedésben levő jászberény-hajtai róm. kath. XXX. tanítói állomás betölté-
se végett múlt hó 29-én megtartott választásról folyó hó 20-án fölterjesztett jegyzőkönyv, 
valamint a bemutatott és itt visszazárt bizonyítékok alapján Baráth Béla okleveles tanító 
a jászberény-hajtai róm. kat. iskolához róm. kat. rendes tanítóvá ezennel kinevezem és 
megerősítem.” 43 A díjlevélből azt is megtudjuk, hogy a helyi javadalma 20%-át Jászberény 
közpénztárából kapja, ezenfelül lakbértámogatást is onnan kap, azonban fizetéskiegészítés-
hez államsegély alapján jut. A december 15-én aláírt szerződés szerint a rábízott osztályok 
vezetése volt a feladata, továbbá a Szívgárda és az Actio Chatolica szervezése, bekapcsolódás 
az iskolán kívüli népművelésbe, valamint háromévente zárt lelkigyakorlaton való részvétel.44

A háború után átköltözött az iskola a gazdaköri épületbe, a partra. Ezt az épületet sokáig 
egy asszony használta, „Parti Bözsi néni”. Szerintem Beszteri Erzsébet néven nem min-
denki ismerte. Ezt az épületet Fodor István Ferenc Koller-féle épületnek, illetve a környé-
két Koller-féle szőlőnek nevezi. A tulajdonosa korábban Koller Imréné volt.

1947-ben az iskolákat körzetesíteni kívánták. Elkészült a felterjesztés a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek. A Földbirtokrendező Tanács 54/33/1947. számú határozata 
alapján a minisztérium bizonyos épületeket, kastélyokat a minisztérium rendelkezésére 
bocsájthatott. Így ezekben az épületekben a diákokat. bentlakásos módon szerették volna 
elhelyezni. Hét ilyen internátust terveztek Szolnok megyében. A hajtai gyerekeknek Jász-
kisérre kellett volna járniuk Hegedűs Kálmán kastélyába. Az ötlet szerint a népiskolákat 
általános iskolává akarták alakítani, megszüntetve a 83 egy tanerős iskolát.45 A beadvány 
valamilyen oknál fogva nem valósult meg.

1948. június 16-án vették állami tulajdonba és irányításba a nem állami iskolákat, 
illetve ezen a napon fogadta el az országgyűlés az 1948. évi 33. törvényt az iskolák ál-
lamosításáról. Ekkor már közeledett a tanév vége, így nehezebben lehetett mozgósítani 
a tanárokat, a szülői munkaközösségeket és a diákokat. A törvényt jól előkészítették: 
előbb elvették az egyházi tulajdonban lévő földeket, ezzel megnehezítették az iskolák 
fenntartását. 1947-ben fakultatívvá tették a hitoktatást. Propaganda indult az államosítás 
mellett: egy tanítói küldöttség a minisztériumot kérte az iskolák államosítására, egyben 

42 Az Iskolaszék jegyzőkönyve. 7143. sz., Főegyházmegyei Levéltár, Eger
43 Czapik Gyula érsek 1947. december 24-én 7143/1947. sz. Egerben kelt levele Lékó Béla esperesnek 
Jászjákóhalmára, Főegyházmegyei Levéltár, Eger. 
44 Vö. 7143/1947., Főegyházmegyei Levéltár, Eger. 

45 Vö.:HORVÁTH Ferenc: Jász-Nagykun-Szolnok Megye tanfelügyelőjének előterjesztése a körzeti internátusos 
általános iskolák kiépítéséről, Szolnok, uMKL VKM IV. 1947-107876. In: DANCS Istvánné (szerk.): 
Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról 1945‒1948. Források a magyar népi demokrácia történetéhez 
III. kötet. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1979. 653. p.
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aláírásgyűjtésbe is kezdtek az egyházi iskolák ellen. Nagy nyilvánosság előtt megren-
dezték a „pócspetri-esetet”, amely alkalmat adott az egyházak elleni uszításra. 1948-ban 
6505 iskola került állami tulajdonba, mely az ország iskoláinak kétharmada volt, ezzel 
együtt 18 ezer pedagógus vált állami alkalmazottá.

A pártállami időkben a Hajta lakossága folyamatosan csökkent más tanyákéhoz ha-
sonlóan. 1956-ban hét tanyasi iskola felső tagozata szűnt meg, ott ahol nem voltak bizto-
síthatók a szakos képzés lehetőségei. Ezen diákok a fiúiskolába jártak, a későbbi Székely 
Mihály Általános Iskolába. 1973-ban teljesen megszűnt az iskola, előbb a felső tagozatok, 
majd az alsó tagozatok is. A bezárások tervét Zalai Ernő Kossuth-díjas pedagógus terveiből 
ismerhetjük meg, aki a már korábban, 1956-ban megírt Kultúrával a népünkért c. kiadvá-
nyában mindezt szorgalmazta. Szerinte adatokkal bizonyítható, hogy a tanyai iskolákból 
kevés fiatal jut el középiskolákba. Később így ír: „Azok a tanyai tanulók, akik legalább 
a hét-nyolc osztályt szakosított és pedig rendszerint úgynevezett körzetesített iskolákban 
végezték el, gyorsabban és eredményesebben be tudtak illeszkedni a középiskola követel-
ményei közé. Jászberény külső területen az idén öt körzeti általános iskola működött. Ezzel 
párhuzamosan hét tanyai iskolában megszűnt a felső tagozat és ezek növendékei a szako-
sított körzeti iskolákba járnak. Bejárásuk bizony még eléggé változatos, Jászboldogházán, 
Portelken, Homokon gyalog, kerékpáron, alkalmi kocsikon, Tőtevényen az állami gazda-
ság sátorlappal fedett kocsiján, a jászberényi fiúiskolába pedig autóbuszon. Ez a megoldás 
jelenleg körülbelül száz tanulónak, így a tanyai tanulók 16-17 százalékának biztosítja a 
magasabb rendű, szakszerűbb oktatást.”46 Ennek szellemében apukám 1963–1967-ig vé-
gezte a hajtai iskolában ‒ a Koller-féle házban ‒ az 1‒4. osztályt, majd az 1967–1968-as 
tanévtől a Székely Mihály Általános Iskola tanulója volt.

Fodor István Ferenc tanulmánykötetében a következő tanítókat nevezte meg mint haj-
taiakat: „Abonyi András, Baráth Béla, Császár János, Cserna Józsefné Irén, Farkas Ilo-
na, Hajós István, Hábel Anna, Hencz Matild, Horváth Ilona, Movik János, Pataki Albert, 
Pokorny Marcella, Rohonczy Pongrácz Emil, Redler László, Szikszai Béláné Nagy Má-
ria, Török Éva.”47 Valószínű, hogy rajtuk kívül mások is tanítottak – hosszabb-rövidebb 
ideig ‒ Hajtán, de nevüket nem őrizte meg az emlékezet. Munkájukat ezúton is hálásan 
őrzi az utókor, már csak azért is, mert feladatuk igen nehéz volt. Ahogy a tanyasi lakosok 
nehéz körülmények között éltek: poros vagy saras, télen pedig havas utakon közlekedtek, 
megküzdöttek az egyéb időjárási viszontagságokkal, néha éhségekkel, árvízzel, belvízzel. 
Néha pedig a diákokkal, akik nem szokták az iskolapadot, mindig a szabad mezőre és a 
határra tekintettek, még akkor is, ha  a munka gyermekfejjel sem volt könnyű és egyszerű. 

46 Jól bevált a körzetesítés. Szolnok Megyei Néplap, 1956. június 23., 1. p.
47 FODOR István Ferenc: A jászsági oktatás végvárai. Jászsági Füzetek 53., Jász Múzeumért Alapítvány, 
Jászberény, 2016., 37. p.


