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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Cseh Gáborné a Jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola, igazgató helyettese 
 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Cseh Gáborné 

Levelezési cím: 5137 Jászkisér, Szabadság u. 15. 
Telefonszám: 30/635-3459 

e-mail cím: beabalogh@freemail.hu 

 
II. A HELYI ÉRTÉK ADATAI 

 
1. A helyi érték megnevezése:  

 

Tanyasi iskolák Jászkiséren 
 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
 

kulturális örökség 
 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  
 

Jászkiséri oktatástörténeti kiadványok, néprajzi, művelődéstörténeti irodalom 

 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

 
- Települési Értéktár 

 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása  

A jászkiséri tanyavilág jóval a török hódoltság előtt keletkezett. A templomparti dűlőként emlegetett 
területen feltárt leletek arra engednek következtetni, hogy azon a részen önálló település volt, 
melynek lakói a törökök és tatárok elől a Kis-ér lápos, mocsaras területén kerestek menedéket. A 
veszély elmúltával, a lakosságszám növekedésével folyamatosan vették művelés alá a területeket. 
A tanyavilág lakossága jórészt betelepedett „pápistákból” állt, akik a jómódú reformátusoknál mint 
cselédek, béresek dolgoztak. 
 
Ez a letelepedés azonban nem olyan rendben történt, mint pl. a jászszentandrási tanyavilágban, 
hanem teljesen rendszertelenül. A tanyák kialakulásában nagy jelentősége volt a földbirtok 
megoszlásának, ennek alapján alakultak ki a rendezett tanyák ill. a szórványtanyák. A betelepülő 
lakosság jó része35-180 ha földdel rendelkezett, ezek lettek a családi kisgazda tanyák. Kis részben 
voltak jelen a nagygazda tanyák, 600ha fölötti földterülettel dr. Hegedűs Kálmán rendelkezett. 
Így jött létre az 1945 előtti tanyavilág, amely a rendelkezésre álló adatok szerint 400-ra tehető. 
Az 1945 előtti kultúrpolitika, amelynek irányelve az 1777-es „Ratio educationis” és az 1868-as 
Népiskolai Törvény volt, mely csak a jómódú gazdák gyermekeinél érvényesülhetett. Ők 
elvégezhették az elemi iskola 6 osztályát, sőt tovább is tanulhattak, de a tanyán élő gyermekek 
zömének ez nem volt elérhető. A tanyákon csak egyetlen iskola működött Pusztakürtön és 1936 
után négy vándoriskola is kialakult, ami így működött egészen 1945-ig. Ennek következménye, 
hogy a tanyán élő gyermekek zöme 1-3 osztályig jutott el esetlegesen, de ezt is csak téli 
hónapokban járta, mert kora tavasztól késő őszig vagy a szülők mellett dolgozott, vagy a jómódú 
gazdánál őrizte a libát, malacot. 



Az iskolai anyakönyvek szerint a tanyai szülők gyermekeinek 50%-a nem végezte el 1945 előtt a 6 
osztályt, 15 %-a analfabéta maradt. 
Az 1945 utáni időszak új körülményeket teremtett a jászkiséri tanyavilág életében. 
A föld a parasztság kezébe került, s ezzel egy időben két állami épületből iskolát alakítottak ki, 
három iskolaépület pedig társadalmi munkával és részbeni állami támogatással épült meg. 
Így jöttek létre településünkön a tanyasi iskolák:  

• Réti iskola,  

• Hetényi iskola  

• Pusztakürti iskola 

• Halmaji iskola 

• Szellőháti iskola 

 
1./Pusztakürti iskola 
 
1945 előtt a Than bárók cselédségi lakásának egy része volt a tanterem, míg 1945 után a bárói nyári 
lakhely lett az iskola tanterme, és a környező újgazdák kultúrterme. Ezen iskolában tanított: 
Madarász Anna, Szabó Gabriella, Ébner Lászlóné, Korcsok Imre, Hallgat  Erzsébet és Nagy 
Istvánné. A mindennapi munka mellett Ébner Lászlóné volt, aki összefogta a tanyasi gyerekeket, 
fiatalokat, színjátszószakkört tartottak, ahol nagy sikerrel vitték színpadra pl. Bródy: Tanítónő című 
darabját. 
Megszervezték a felnőttek képzését is, emellett ismeretterjesztő előadásokat tartottak, melynek 
összefoglaló neve „Szabad Föld Téli Esték” volt. A gyerekek számára a fáradtságot nem ismerő dr. 
Patakfalvy István járási orvos tartotta az egészségügyi előadásokat. 
1948-ban „Ezüstkalászos” tanfolyamot szerveztek a téli esték hasznosítására, amelynek Házi 
András tiszabői lakos volt a vezetője. 1948 után erős visszaesés volt tapasztalható. A falu 
szocializálása, az ipar fejlődése, a fiatalokat más munkahelyre szólította és így az ifjúság szervezett 
élete, a felnőtt kulturális munka megszűnik és ismét csak az iskolai munkára korlátozódott. 
 
2./Szellőháti iskola  
 
 Dr. Hegedűs Kálmán tanyája, ahová nemcsak a helyi cselédek, hanem a környező tanyák 
lakóinak a gyermekei is tartoztak. Ezen iskolának nevelői: Devecseri Stefánia, Sokvári Béla és neje, 
Nagy Valéria, Nagy Mária, Demeter Erzsébet, Török Erzsébet és Papp Béla és neje. 
Itt is, mint mindenütt az iskolán kívüli munka a nevelők hozzáállásán múlott. A Sokvári házaspár 
alatt érte el e terület a népművelési munka fénykorát. Megszervezték ők is az iskolán kívüli 
fiatalokból a színjátszó és tánccsoportot. Ezekkel a beinduló ifjúsági kultúrversenyeken is 
szerepeltek. Különösen nagy sikere volt az úgynevezett öttagú zenekarnak, amelynek tagjai a 
következők voltak: 
 V. Tóth Áron: korina, 
 V. Tóth András: furulya, 
 Szőke Sándor: szájharmonika, 
 Bozsó Endre: szájharmonika, 
 Bozsó József: szájharmonika. 
E hangszerekkel szórakoztatták a tanyavilág lakóit. Szerették a zenét, s játszották a maguk és mások 
kedvéért. 
Színjátszó csoportjuk az akkor található 1 felvonásosokat és a régi világ 3 felvonásosait: pl.„Falu 
rossza”, „Csikós” játszották. 
Itt is működött a „Szabad Föld Téli Esték” előadás-sorozat is, aminek előadásait a már említett dr. 
Patakfalvy István és a tanyaközpont népszerű tanítója, Sokvári Béla tartotta. Ezzel azonban nem 
elégedtek meg, megszervezték a dolgozók iskolája 7. 8. osztályát is. Ezen iskola két tanulója volt 



Zana Irén és Lovász Sándor. Innen indult el életpályájuk, majd tovább folytatódott a szakérettségiig. 
A szakérettségi után főiskola következett. Így az esti tagozatos tanulókból tanárok lettek. 
Amikor esténként – most már mint nevelők – lépnek a tanterembe, eszükbe jut: „Mi is innen 
indultunk.” Éppen ezért még fáradhatatlanabbul tanítanak, hogy minél több dolgozó éljen a 
művelődés adta lehetőségekkel és pótolja azt, amit a múlt megtagadott tőle: „Művelt szakemberként 
dolgozni.” 
Sokvári Béla távozása után itt is erős visszaesés tapasztalható egészen 1961-ig, de erről majd a 
következő fejezetben.  
 
3./Hajmali iskola 
 
 1945 előtt Hajdú Mihály tanyáját bérelték iskolának. 1945 után társadalmi munkával külön 
iskolát építettek, tanítói lakással együtt. Megszűnt a kölcsönépület, a maga gazdája lett Egyedi 
Flóriska Károly tanító bácsi, őt Németh Ilona, Somorjai Sándor és neje Ivancsics Klára, Papp 
Mária, Farkas Éva, majd Papp Béla és neje követte.  
1949-ben jött létre itt is az ifjúsági szervezet, az EPOSZ. Ez az ifjúsági szervezet kb. 30 fővel 
dolgozott. „Sári bíró”, „Falu rossza” szerepeltek itt is a műsoron. Ők azonban a tanyai előadásokon 
kívül a község belterületén is szerepeltek. Különösen jól dolgoztak akkor, amikor Bagi Ferenc volt 
a titkár és Németh Ilona volt a tanítónő. Ekkori előadásaik műsorát a „Harmadik fiú” és a 
„Förgeteges menyasszony” alkotta. Ekkor volt legerősebb az ifjúsági szervezet. Már a községen 
kívül, a járási kultúrversenyen is eredményesen szerepeltek. A Somorjai házaspár idejében a DISZ 
működött, mint ifjúsági szervezet. Ekkora Guba Áron volt a titkáruk. Ismét előadták a „Sári bíró”-t, 
majd Ivanics Klára tanítónő vezetésével az „Annuska” és a „Zsuzsika” című népszínműveket. Ez 
volt az utolsó előadásuk. Ezeknek az előadásoknak a jövedelméből az egész tagság, 28 fő, vett részt 
a Jászkisérről első ízben induló IBUSZ-vonattal, hogy megismerje a „Magyar Tengert”, a Balatont.  
Guba Áron bevonulása, majd az átszervezés után itt is megszűnt a tanyai ifjúság szervezett élete. 
Dolgozók iskolája is működött Németh Ilona és a Somorjai házaspár idejében. 3 év alatt évente 15-
20 fő végezte el az általános iskola 7-8. osztályát. Többen közülük azóta már komoly vezetőállást 
töltenek be, mert az alapok elsajátítása után tovább képezték magukat. 
 
4-5./ Réti Iskola, Hetényi Iskola 
 
A nevelés-oktatás ezekben az iskolákban is magas szintű volt.  Fejlett népművelésről itt nem 
beszélhetünk.  
A réti iskola nevelői voltak: Szaszkó József, Devecseri Stefánia, Báborik Ottó, Kovács Emilné és 
Rapi Miklós.  
A hetényi iskola nevelői voltak: Király Béla, Várkonyi József, Raskó Mária, Török Erzsébet és 
Kovács János. 
 
Az 1960-as évek újabb fordulópontot jelentettek a tanyasi iskolák életében. Az emberek, akik eddig 
kifelé törekedtek a településről, kezdtek beköltözni a belterületre.  
A tanyák elnéptelenedésével szinkronban szűntek meg a tanyasi iskolák. A Réti iskola 1952-ben, a 
Hetényi iskola 1962-ben, a Halmaji iskola 1964-ben, a Pusztakürti iskola 1966-ban, végül a 
Szellőháti iskola 1974-ben fejezte be működését. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A tanyasi iskolák a közoktatás mellett otthont adtak a népművelési esteknek, az írástudatlan 
felnőttek oktatásának, ismeretterjesztő tanfolyamoknak. Gyakran az orvosi rendelés helye is az 
iskolában volt. Az osztályteremben a feszület sehonnan nem hiányzott.  

 



A tanyasi iskolákban a gyermekek megtanultak írni-olvasni, számolni, többre nem nagyon maradt 
idő. A felszerelés a padokon kívül alig néhány eszközből állt. Az órák kezdetét és végét maga a 
tanító jelezte kolomppal vagy csengővel. 

 
A jászkiséri tanyavilág gyermekei is nagyon sokat köszönhettek a népiskolai oktatás nagy 
alakjának, Klebersberg Kunó vallás- és közokatásügyi miniszternek, de sokat tanítóiknak, és 
tanáraiknak, akik emlékét tisztelettel őrizzük meg, és örökítsük meg a település értéktárában. 

 
 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelentető források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Felhasznált irodalom: 
Győri János: A jászkiséri tanyavilág művelődésének változásai 
Balla Magdolna: A Jászkiséri Általános Iskola története (szakdolgozat) 

 
8. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: 

www.jaszkiser.hu 
 

III.  MELLÉKLETEK 

 
1. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 
Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték területi elhelyezkedésének térképe, az 
iskolaépületek alaprajzai, korabeli fényképek 
 

2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek, és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat: --------------- 
 
 
 
Tisztelettel Kérem a Települési Értéktár Bizottságot, hogy a fent leírtak alapján, a jászkiséri 
tanyasi iskolák történetét, mint oktatási és kulturális örökséget, vegye fel a Települési 
Értéktárba. 
 

 

Jászkisér, 2019. szeptember 17. 

 

 

Cseh Gáborné 

 

 

 


















