
PUSZTASZERI NÉPTANÍTÓK 

KATKÓNÉ BAGI ÉVA 

Van egy hely a világon, melynek neve minden magyar számára ugyanazt jelen
t i : hazát , törvényt, honfoglalást, vezéreket, törzset, szerződést, győzelmet, földet -. 
Ez a név, mint a magyar sors egyszerre hatalmas és egyszerű, világhíres, de el 
nem ismert, ősi, egyben fiatal. Benne valóság, keveredik a legendával, kétség a bi
zonyossággal. E hely neve Pusztaszer 1 . 

Egy biztos: A hé t halom árnyékában is ugyanolyan nehéz a földműves élete, 
mint bárhol az Alföldön. 

Dolgozatomban a falu népességét próbálom nyomon követni, amint megszelí
dítették a pusztá t és szeretnék emléket állítani azoknak a t a n í t ó k n a k , akik életü
ket töltötték el a fülledt pusztai iskolák termeiben gyakran 100-120 emberpalán
tá t nevelve, közben küzdöttek a szülői ellenállással, szervezték a felnőtt lakosság 
összejöveteleit és végeztek minden közművelődéssel kapcsolatos feladatot. 

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

Az első írott forrás a Gesta Hungarorum őrzi Béla király névtelen jegyzőjének 
sorait, mely 1743-ig csipkerózsika á lmát aludta egy bécsi könyvtárban. A kódex a 
lehető legjobbkor lett felfedezve, így táplálni tudta reformkori elődeink ébredező 
ön tuda tá t . 2 Kölcsey, Vörösmarty költeménnyel üdvözölte az első országgyűlés 
színhelyét, Katona József felidézte emlékezetében a gyermekkori játszóhelyeit a 
romos puszta templomokat. 3 Egy másik jegyző, Hornyik J á n o s (Kecskemét város 

1 „E néven a 19. Századi források azt a községet emiitik, amelynek területe 1828-tól Kecskemét vá
ros birtoka volt. Kistelek, Sövényháza, Tömörkény és Pálmonostora határolták, területe 7536 
kat. holdra rúgott. JUHÁSZ 149. old. 

2 „A diadal után Árpád vezér meg vitézei innen (az Alpár mezején vívott csata után) tovább vonul
va addig a mocsárig mentek, melyet Körtvélytónak mondanak, s ott maradtak Gyümölcsény erdő 
mellett harmincnégy napig. Azon a helyen a vezér és nemesei elrendezték az országnak minden 
szokástörvényét meg valamennyi jogát is. Egyszersmind ott a vezér vele jött nemeseinek különbö
ző helységeket adományozott összes lakosságukkal együtt. Azt a helyet, ahol mindezt elrendezték 
a magyarok a maguk nyelvén szeri-nek nevezték el azért, mert ott ejtették meg a szerét az ország 
egész dolgának..." CSONGOR 3. old. 

3 „...A Zeéri puszta Templom, mely most is eléggé árulja hajdani nagyságát, jó ideig állott izmos 
tornyával: de mivel abba Zsiványok és útonállók fészkelték magokat, és e temérdek síkságon, 
mintegy messze látó Hegy gyanánt szolgált, az emberi bátorságra való ügyelés a tornyot lerántat-
ta..." JUHÁSZ 10. old. 



jegyzője) megír ta Pusztaszer történetét , és ez az értékes alapmű azóta számos ku
ta tónak nyújt támpontot . Hornyik János 1865-ben bízott abban, hogy hamarosan 
elérkezik az idő a romos apátság feltárására, és sürgette, hogy az addigra feltérké
pezett halmokat a hét vezérről nevezzék el . 4 

A mülenium lázában élő, romantikától átitatott szellemű elődeink a monostor 
romjai fölött ábrándozván, terveket szövögettek a szeri terület feltárásáról, emlék
park, emlékfalu létesítéséről. 5 Megalakult a Pusztaszeri Árpád Egyesület, nagynevű 
tudósokat ihletett meg a hely szelleme. Vallatták a földet, kutatták az iratokat, kó
dexeket.6 Újságok hasábjain csaptak össze az eltérő vélemények. Juhász Gyula, Ady 
örökítette meg versben Pusztaszer nevét. A nagyszabású terveket kedvezőtlen tör
ténelmi események gyakran szakították félbe, de mivel szimbólumra minden ideoló
giának szüksége volt, újra meg újra lehetőség adódott a monostor területének feltá-

4 „A hún-scytha népek mindennapi szokása volt: ünnepélyes cselekvények emlékére halmokat 
emelni s ebben őseit az e hazába költözött magyar nemzet is híven követte; minthogy azonban a 
pogány magyarok áldozataikat is Uy halmokon vitték végbe, a keresztény vallás fölvétele után 
már világos törvény tiltja őseinknek a kövek, halmok és berkek körüli áldozásokat. (I. Endre ki
rály Edictuma 4. §. - Sz. László király I. törv. 22. fejezet a törvénytárban.) Halmok: 1; Kovácsné 
halma - átkeresztelve Árpád halommá átm. 20 öl; magassága 5öl 2:Sáregyházi halom - Kistelek 
közelében átm.24 öl; magassága 5 öl. Tetején épület romja, omladékából rézpénzek kerülnek elő. 
3; Szárnyék halom - Laposabb, terjedelmesebb 4 öl magas. E három halom Felső Pusztaszeren 
Kecskemét város birtokában van. 4; Vesszős halom - Kis Pusztaszer felőli oldalon a határvona
lon fekszik, szántják de még létezik 30 öl átmérőjű; 6-7 öl magas egy nagy szikes tó az un. Nagy 
vesszős szék közelében. 5; Kártyás halom - Alsó Pusztaszeren a Tisza-réti lapály közelében. 15 öl 
átmérőjű; 4 öl magas. 6; Császárné halma - Tömörkény határvonalon Pusztaszer északi vonalán 
átm. 30 öl;m . 7-8 öl. Most szép gonddal ápolt élő fákkal beültetett. 7; Lukas halom - Kis Puszta
szernek Tömörkénnyel határos csúcsán mely a Tisza-réti vonalra dül 15 átm; 4 öl magas..." 
HORNYIK 10. old. (lásd: térkép melléklet) 
— Napjainkban milliók zarándokolnak az emlékparkba a honfoglalásnak tisztelegve és távoznak 
egy romantikus festmény emlékével, közben azt valóban látott hét halom (ha a tudomány mai ál
lása szerint korábbiak is annál) jeltelenek, fokozatosan kopnak, védettséget nem élveznek, egye
dül az Árpád halom gondozott.... (Katkóné Bagi Éva) 

5 A közelgő ezredéves ünnep idején fordult komolyabb érdeklődés a romok felé. 1882-ben Rómer 
Flóris (1815-1889), a kiváló érzékű régész és Göndöcs Benedek (1824-1894) gyulai plébános, 
pusztaszeri címzetes apát megkísérelték az egykori építmény föltárását. Az ásatás során tisztázni 
vélték alaprajzát, megtalálva 3 hajós, szentélyével kelet felé forduló, román stílusban épített ko
lostor márványborítású padlójának több összefüggő részletét. Göndöcs Benedek Pusztaszer és az 
ezredéves ünnepély c. művében így fogalmaz: „Minden jó magyar hazafi előtt szent és áldott le
gyen őseink első nemzetgyűlésének, alkotmányunk bölcsőjének helye: Pusztaszer" (CSONGOR 6. 
old.) 
„Az első nemzetgyűlés helyén a későbbi századok véres küzdelmében elpusztult árpádkori 
Szer mezőváros nyomain első telepítvényként község építtessék és az ehhez szükséges föld
területet a nemzet törvényes kárpótlás mellett szerezze meg." (1896:8 tc. — HÓMAN-SZEKFÜ: 
104. Lap) 

6 A monostor ásatói: Gróf Khuen Antal (1852-1890) a műemlékek országos bizottságának építésze 
is végzett kisebb ásatást. 
Az 1910-es években Török Aurél (1842-1912) a magyar embertani kutatás megalapozója ásatott 
itt embertani tudományos adatokért. 
Csallány Gábor (1871-1945) vezetett ásatásokat, 1966-tól pedig a Móra Ferenc Múzeum irányítá
sával dr. Trogmayer Ottó, dr. Horváth Ferenc és Vályi Katalin tárták fel a romok maradványait. 
Lásd bővebben: VÁLYI-ZOMBORI kötet. 



rására, amit napjainkra teljes siker koronáz. Korosztályunk abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy az Opusztaszeri Nemzeti Emlékparkban millió magyar és nem 
magyar vendéggel egyetemben, méltó módon és körülmények között emlékezhet az 
elsőkre, akik Hunniá t választották hazájuknak. 

TÖRÖKVILÁG 

Miután a törökök lerombolták a védtelen alföldi falvakat, Szer város is meg
semmisült . A monostort török helyőrség bitorolta, majd hollók és zsiványok búvó
helyévé vált. 1620-tól már pusztaként említik a területet . 

A föld pihent és felejtett, eltemetett jó és rossz emléket egyaránt . Ember nél
kül burjánzott az évszaknak megfelelő vegetáció. Lovascsapatok helyett a szél vág
tázott akadály nélkül, nyáron homokból, télen hóból építve várakat , végül az or
szágút is hűtlen lett és az utazók a Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek, 
Szeged útvonalon épült csárdákban váltottak lovat és pihenték k i fáradalmaikat. 

A nagy némaságba omlott mintegy 25000 holdas szeri terület birtoklása 
hosszadalmas aktatologatás u tán sem tudott rendeződni. Sok nagy nevű főúr pá
lyázott rá több-kevesebb sikerrel, de mind közül Kecskemét volt a leghűségesebb 
igénylő. A város már 1640-től jelen volt a területen bérlőként és 1827-ben egy szá
mára szerencsés fordulat következtében tulajdonosa is lett Pusztaszer északi 
mintegy 8000 holdas területének, míg Kis Pusztaszer, Alsó Pusztaszer és a Pusz
taszeri rétség a monostor romjaival a Palavicini uradalom része lett. 

PUSZTASZER NÉPE 

A 17. Századtól pusztabíró felügyelete alatt gulyák, ménesek, csordák ugyan
úgy felverték a táj csendjét, mint az ezredév elején. A törökök elől városokba me
nekült utódok már nem találtak megélhetést az egészségtelenül túlnépesedet t 
Kecskeméten sem, és nagy igény mutatkozott a föld bérletekre. A város folyama
tosan jelölte k i a területeket, míg a környező puszták lassan tanyavilággá változ
tak. Pusztaszeren 1850-től közel tíz évenkénti rendszerességgel, ál talában 50 hol
das parcellákat adott bérbe. 

A pusztát hamarosan ringatózó gabona földek, dohányültetvények, facsoportok 
tarkították. Felépültek a tanyák ahol nem a módos kecskeméti bérlő, hanem bé
resei, napszámosai, kertészei laktak családjukkal együtt. A lakosság túlnyomó 
többsége mégis kecskeméti volt, nagyobb ünnepeken hazajártak, halottaikat otthon 
temették el. Generációk távlatából 1929-ben Vicsai Lajos Kistelek története című 
művében 8 még mindig így jellemez: „A lakosság magába zárkózott igazi puszta
imádó magyar, k i féltékenyen őrzi anyavárosának, Kecskemétnek sajátságait." 

7 A pusztaszeri Árpád Egyesület 1934-ben Trianon 15. évében idegenfogalmi bemutató mintaköz
séget tervezett létrehozni melyet vitéz és hadirokkant családokkal akart benépesíteni 20-20 hold 
földterületen gazdálkodott volna a mintegy háromszáz család. BÁRDOS Béla 

8 i. m. 229. 



A 19. század közepére a pusztaszeri tájat újra meghódította az ember. A ta
nyavilágban több száz házból pislákolt es ténként barátságos gyertyafény, ahol a 
vándor mindig kapott valami harapnivalót cserébe a hírekért , amit a nagyvilágból 
hozott. 9 

E L E M I NÉPISKOLÁK 

A lakosság száma arányosan növekedett. 1880-ban már közel 1000 ember élt 
távol minden civilizációs hatástól, amikor felbolydult a tanyák nyugalma. Futó
tűzként terjedt a hír, hogy tanító jön és kötelező lesz iskolába küldeni minden 6 évet 
betöltött gyermeket. Ez a tény mindenkiből heves érzelmeket váltott k i , hiszen 
addig a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a gyermek míg kisebb, pásztor
kodik, később a földeken dolgozik apja mellett, közben megtanulja a gazdálkodással 
kapcsolatos fogalmakat, mértékeket. A közös munkákon szájról-szájra jár tak a le
gendák, ünnepeken a dalok. Mire eljött a szülők által rettegve várt katonaidő a f i 
úknak, a korai házasság a lányoknak, már minden lényeges dolgot ismertek ami az 
élethez szükséges. A korszellem azonban túlhaladta ezeket az elveket: Megtörtént a 
kiegyezés, az ország pezsegni, fejlődni kezdett, Eötvös József kultuszminiszter lá
zasan látott hozzá 20 éve dédelgetett elképzeléseihez. Az országgyűlésben 
hosszasan ecsetelte a magyarsághoz méltatlan közállapotokat, az iskolák hiányát, a 
ruhátlanságot, a szülői érdektelenséget, az ingyenesség hiányát kárhoztatva. A tö
rekvés eredménye lett az 1868. évi 38. Tc. 1-6 § amelynek értelmében, minden szülő, 
gyám és gazda a gondozása alatt levő gyermeket 6. életévük betöltésétől a 12-ikig a min
dennapi, életök 13. évétől a 15. év betöltéséig pedig ismétlő iskolába feladni és ott tanít
tatni tartozik. Kivétel betegség, vagy 4 km-nél távolabb lakás. Az igazolatlanul mu
lasztók szüleit 8 nap után 50 kr. További 8 nap után 1 frt folyamatosan míg az ügyet 
meg nem oldják. Az igazolatlan mulasztók szüleit először büntetik végül följelentik, 
végül gyámot rendelnek a gyermek mellé. A bírságpénzek az iskolai könyvtárak felállí
tására fordítandók. Beíratás október 10-ig a tanév május 10-15-ig tartson. 

A pusztai jobb megélhetési viszonyok a sok gyermekes családokat vonzották. A 
kecskeméti pusztákon egymás u t án épültek az új iskolák (a szeri puszta 12. volt 
1880-ban). 1926-ban már 28 új iskola szolgálta a kecskeméti puszták népét. Kora
beli megállapítás szerint ezekben magasabb színvonalú volt az oktatás, mint a vá
rosban. Oktatott tantárgyak voltak: írva olvasás; Beszéd és értelem gyakorlatok; 
Számtan; Enek; Nyelvtan; Földrajz; Rajz; Vallásórák; Kézimunka. 

Az első pusztai taní tót 1856-ban választotta a város. Az 1880. okt. 3-án tartott 
taní tó választó ülésen pusztaszeri taní tónak négy pályázó közül Tájcsik Ferenc 
kezdő taní tót választották, fizetsége 400 Ft és lakás volt. 

Az első év tanulói vegyes képet mutathattak az 1881-82-es tanévben hat éves 
csak 3 volt közöttük, 9 hét éves, 14 nyolc éves, 6 kilenc, 10 tíz éves, 6 tizenegy éves 

9 A lakosság létszáma 1850-ben 229 fő; 1857-ben 461 fő; 1881-ben 1003 fő; 1890-ben 1128 fő; 
1926-ban 1691 fő; 1930-ban 1857 iő; 1941-ben 2175 fő; 1949-ben 2470 fő; Napjainkban kblSOO la
kos él itt. 



és 4 t izenkét éves első osztályos gyermek mesélt otthon maradt társainak különös 
dolgokról, amit ők is a tanító úrtól hallottak. 1 0 

Két évig a pusztabíró engedett át egy helyiséget, de rögtön elkezdtek építeni egy 
igazi iskolát a tanyavüág közepén . 1 1 Az 1883-84-es tanévben kezdett működni az új 
iskola.(l. fotó) Berendezéséhez tartozott: 7 pad, 7 szekrény, karszék, fogasok, fekete 
tábla, fali olvasó tábla, fali térkép, számológép, métermérték gyűjtemény, állattani, nö
vénytani, ásványtani táblák, szemléltető kép. A következő szaklapok jártak az iskolá
ba: Néptanítók Lapja, Természettudományi Közlöny, Népszerű Természettudományi 
Előadások Gyűjteménye, Századok, Nemzeti Nőnevelés, Pedagógiai Szemle. 

Az új díszes iskolába több km-t kellett gyalogolni a gyermekeknek. Kis kezük 
lassan engedelmeskedett a palavesszőnek és egyre szebb o-kat tudott írni, másré
szük csak a beiratkozások idejére jelent meg és az anyakönyvekben sokasodtak a 
„hiányzása miatt nem osztályozható" bejegyzések. Ezt addig ismételték amíg túlko
rossá nem vált a gyermek és már semmi akadálya sem volt, hogy apja gazdaságá
ban dolgozhasson, míg katonának el nem vitték. 

Tájcsik tam'tó úr áldozatos munká t folytatott a kötelező népoktatás be tar tása 
érdekében. Minden évben több tanulót í rat tak iskolába a szülők. Általában 90-100 
gyermek tanult az egy tantermes iskolában két műszakban. A századforduló u tán 
rohamosan nőt t a gyermekek száma 120-130 tanuló zsúfolódott össze de az iskola
kötelezettek mintegy 50 %- jár t még így is iskolába. 

A tanító úr gyökeret eresztett a faluban. Már meglett férfikorban volt, emberfélét 
t i munkát végzett a rohamos fejlődésnek indult Pusztaszeriek oktatása terén. A pol
gári ruhában járó magas, szerény tanító úr volt a kántor, a halottkém, szegényebbek 
temetését celebrálta, hamis, csikorgó énekhangját gyakran mosolyogta meg Puszta
szer közönsége. 50 hold körüli földön gazdálkodtak, felesége a gazdaság vezetésében 
segítkezett, jó módban éltek, gulyás, kanász, kocsis, cselédek álltak rendelkezésükre. 

Közben az országházban sem feledkeztek meg az Alföld népéről. A kiegyezés
től kezdve folyamatosan napirenden volt az Alföld iskolákkal való ellátása. A 
Pusztaszer név különösen szépen csenghetett a honatyák fülének, mert az 1910 
november 15-i 111485 sz. miniszteri rendelet a népoktatás fejlesztésének céljából ál
lamsegélyt ajánlott Kecskemétnek 20 új pusztai iskola létesítésére azzal a feltétellel, 
hogy a város építsen s szereljen fel ezen új iskolákból legalább négyet évenként az ál
lam pedig a tanítók évi illetményét fizeti. A minisztérium ezen kívül még két puszta
szeri iskola létesítésére ajánlott államsegélyt. 1910 december 22-én a közgyűlés 
403. Határozata szerint 100 ezer korona kölcsön fölvételét szavazta meg. 

1911 november 17-én bizakodva néztek a jövőbe mert Pusztaszeren há rom is
kolában kezdődött taní tás . Tájcsik taní tó úr elégedetten pödröt t egyet hófehér ba
juszán, és megnyugodva szemlélte a két pelyhedző állú u t ó d o t . 1 2 

10 Osztálynévsort lásd a jegyzetben 
11 Szabó János (szül: 1907. szülei Pleskó gazdánál dohánykertészek voltak) emlékezete szerint im

pozáns hatást keltett a dombon épült cseréptetős egy tantermes iskola, mely kápolnaként is üze
melt. A Kálmán tanya és az iskola volt az első, a többi ház utána épült. 

12 Tájcsik Ferenc Pusztaszeri tanítót az igazgatói teendőkkel megbízta a Csongrád megyei Tanfel
ügyelőség. Tiszteletdíja 200 korona, ebben az igazgató által igénybe vett fuvarok díjai is benne 



Hegyessy István a Szárnyéhalom mellett vályogból épített egy tantermes, 
tanítói lakással, melléképületekkel ellátott korszerű iskolában kezdte az évet 71 
fővel.(2. fotó) Makáry István az Árpádhalmi iskolában 61 gyermeket tam'tott. Az 
iskola céljára kibővítették a Rózsa Sándor által elhíresült csárdát egy osztályte
remmel. (3. fotó) Tájcsik Ferenc 62 fővel maradt a központi iskolában, ami szinte 
üdülésnek számított . Pusztaszeri lakosok közül 1913-ban magyar 1263; német 1; tót 
2 fő ebből tanköteles 312. Mint látjuk, még így is alig több, mint a fele já r t iskolába. 

A falu pezsgő életet élt, ugyanis Kecskemét 1900-tól kezdte eladni hűséges bér
lőinek a földeket, aki tehette vásárolt, aki nem, dolgozott a frissen létesült 50-100 
holdas nagygazdaságokban. 1 4 A parti iskola nem volt már olyan magányos, egyre 
több szomszédja nőtt . Iparosok telepedtek meg, kezdett falu kinézete lenni a tele
pülésnek, bár a közügyeket 1881 óta még mindig Kistelek intézte (egy Kecskemétr 
tel kötöt t szerződés alapján). Az egykori szeri 25000 holdas területen immár há
rom pontban kezdett falucsoportosulás kialakulni. Születőben volt Pusztaszer 
központ, Sövényháza, és Munkástelep. 

Tájcsik Ferencnek azonban nem volt még i t t a pihenés ideje — alig szokta meg 
az Árpád halom tetején levő turul madár a gyerekzsivajt, és a kiszűrődő egyszer
egy kántá lásá t — a két fiatal tanítót , a falu összes férfiával együtt elvitték a hábo
rúba. Makáry I s t v á n 1 5 hadifogságban sínylődött és nyoma veszett, Repka Gyula 
hősi halált halt a tomasovi h a r c t é r e n . 1 6 

A tanító úr a há rom iskola tanulóit egyedül taní tot ta . A szárnyékhalmi tanuló
kat felrendelték a központi iskolába, az árpádhalmiakhoz pedig személyesen jár t 
délutánonként , közben szervezte a jótékonysági rendezvényeket, vezette a hábo
rús célokra a gyűjtéseket, agitált a békekölcsön jegyzések mellett . 1 7 

Lazult az iskolalátogatási fegyelem a mulasztóknak csak intőket osztottak bír
ságot nem, ismétlő iskolát nem nyitottak, hogy a nagyobb gyermekek tudjanak 
dolgozni apjuk helyett. 

Az 1914-15-ös évtől kezdve bevonták a női munkaerőket a pusztai iskolákban 
is, így az árpádhalmi iskolában Tajthy Margit 45 fővel, a szárnyékhalmiban 

vannak. - Tájcsik Ferenc Pusztaszeri igazgató tanító 200 korona személyi pótlékot nyert a hivatá
sa terén szerzett érdemeinek jutalmazásául. Iskolaszéki iratok Kecskemét Levéltár 

13 Hegyessy István pusztai rendes tanítóvá választatott okt. 1-én arra az állásra, melyet a város 
államsegéllyel szervezett az 1911. év folyamán Pusztaszeren. Iskolaszéki iratok Kecskemét Levéltár 

14 A napszámosoknak 400 négyszögöles házhelyeket osztottak Madari Gergely földjén a falutól 3 
km-re Tömörkény felé. JUHASZ 1989 164. old 

15 Makáry István Przemysl várában szolgált több hónapon át, míg a vár kapitulációja után orosz fog
ságba esett márc. 22.-én Iskolaszéki iratok Kecskemét Levéltár 

16 „Repka Gyula fiatal két éves működésű szorgalmas tanítónk volt Pusztaszeren. Mint a 9. Honvéd 
gyalog ezred önkéntes tizedese küzdött az oroszok ellen, míg augusztus 26-án a tomasovi harcté
ren Huta mellett az ellenség golyója kioltotta ifjú életét. Iskolaszéki iratok Kecskemét Levéltár 

17 1914-15 „Tájcsik Ferenc 1992 koronát gyűjtött katonáink részére egyebek között" 1915-16 
„Tájcsik Ferenc április hóban jótékony célú ünnepélyt rendezett. Az ő közreműködésével előadott 
Honáruló c. színjáték 140 korona tiszta jövedelmet hozott, mely hadi özvegyek és árvák és a Vörös
kereszt céljaira jutott. Képeslapokat árusított. Hadikölcsön igényléshez szervezett tagokat 85 ezer 
koronát jegyeztek a lakosság körében." 1916-17 Tájcsik Ferenc 4. Hadikölcsön buzgó tevékenysége 
miatt a Vallási és Közoktatásügyi Miniszter Úr kitüntető elismerését nyerte el. Vetítésekkel, ado
mányokat gyűjtött hadiárváknak és a Vöröskeresztnek." Iskolaszéki iratok Kecskemét Levéltár. 



Mogyoróssy Lujza 62 fővel, a központiban Tájcsik Ferenc 49 fővel indította rneg a 
tanítási évet. A háborús hangulat rányomta bélyegét az iskolai életre is, akadozott 
a taní tás , romlott a fegyelem, fűtőanyag hiánya miatt hónapokig nem volt taní tás . 
A további évek is hasonlóan teltek, Mogyoróssy Lujzát felváltotta Orbán Erzsi ta
nítónő a szárnyékhalmi iskolában. Az oktatás hosszú évekig nem billent vissza a 
régi kerékvágásba. Egymást váltották a tanítók. A szárnyékhalmiban tanítot t : 
Kramer Kristóf, Kovács Gyula, Pusztaszeri Sándor, Raksányi Márta. A központiban 
Krisay Tivadar, Menczer Sándor, Varga Mária, Barta Bálint, Váczi Józsefné. Árpád-
halmon Tajthy Margit, Martinovics Jolán,Verner Sándor, Menczer Sándor taní tók 
neveivel találkozunk. Tájcsik tanító Úr 1924-ben taní tot t utoljára. 

Csak 1928 körül szüárdult meg újra a fegyelem, a falu is folytatta fellendülő 
szakaszát, a háborús terheket kiheverték, a hősöket elsiratták. Helyükbe újak lép
tek, és megjelent az Árpádhalmi iskolában egy ifjú tanító: Jaksa János. (4. fo tó ) 1 8 

A növekvő falunak nagy szüksége volt már „Klebelsberg katonájára". 1 9 A tehetsé
gesen rajzoló, festő tanítónak hosszú ideig nem jutott ideje szenvedélyével foglalkoz
ni. Intézte az önálló faluvá nyilvánítást, ami 1934-ben sikerült is. Építették a község
házát, az orvosi rendelőt, kibővítették az iskolákat, a parti iskola óriási tantermét 
elválasztották egy deszkafallal.20 új iskola épült Munkástelepen. (5. fotó) Templom 
építés kezdődött. Szervezte a felnőtt lakosság szórakozásait, színi előadások kovácsol
ták egybe a fiatalokat, gazdakör működött a faluban. Magához vette idős nagyanyját 
és hároméves öccsét, akit felnevelt, taníttatott. Feleséget Szegvárról hozott: Vangel 
Amália tanítónőt, aki segített neki a tanításban. Régészeti lelőhelyeket fedezett fel a 
falu területén, levelezett Móra Ferenccel a feltárások ügyében. 2 1 Nagy szeretettel lát-

18 Jaksa János el. isk. igazgató. Pusztaszer. Született 1904-ben Tömörkényben, középiskoláit Csongrá
don, a tanítóképzőt Kiskunfélegyházán, az ipariskolai rajztanfolyamot Újpesten, a gazdasági tanfolya
mot Hódmezővásárhelyen, a pedagógiai tanfolyamot Debrecenben végezte, 1928-ban kezdte pályafu
tását a kecskeméti külterületi iskolánál mint tanító. 1933-ban Pusztaszerre került, ahol azóta mint 
igazgató-tanító fejt ki értékes tanügyi munkásságot Működésének eredményességét bizonyítja az is
kolába járó gyermekek létszámának emelkedése. Népművelési előadó, az ifjúsági Vöröskereszt Egye
sület felügyelője és több kulturális, valamint társadalmi egyesület vezető egyénisége. Kép. test. tag, is
kolaszéki jegyző, templomalapító biz. tag, iskolaszéki jegyző, stb. Neje: Vangel Amália old. tanítónő, 
aki jelenleg ugyancsak Pusztaszeren működik.CSÍKVÁRI: Személyi adattár, 224. old. 

19 Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter (1921-31) szerint a Trianon által összeroppantott or
szágnak hatékony fegyver maradt a birtokában, - a kultúra fegyvere - ugyanis csak a környező 
országokénál magasabb kulturáltsággal tudjuk ellensúlyozni a területi és anyagi veszteséget. 

20 „Az iskolának kettős funkciója volt, úgy építették meg, hogy a katolikus szentmiséket is ott végez-
gessék. Egyetlen terem, ami hatalmas deszkafallal volt nyitható és zárható. Ha tanítás volt a fal 
két termet adott, ha szentmise, akkor egyet. Az oltárt egy mélyedés rejtette és azt is deszkafal ta
karta el. Ebben a két teremben délelőtt és délután is folyt tanítás. Két-két osztály termenként 
(1950-ben). Ez a tanterem volt a második otthonunk és innen indultunk világot látni. Máig ható 
kedves emlékeim közé tartoznak többek között a budapesti kirándulások, az Országház, a Hősök 
tere mind- mind monumentális hatást gyakorolt ránk. Néptánc csoporttal pedig a környező falva
kat ismerhettük meg..." Nagy Józsefné Pintér Eszter: 

21 Pusztaszer területén folyó ásatások: 1930. Móra Ferenc (A sáregyházi halmon és környékén; A 
jelenlegi temető helyén); 1972. G. Szénánszky Júlia; 1983. Dr. Trogmayer Ottó (árpádkori há
zak alapjait tárta fel); 1988. Lőrinczy Gábor (avarkori sírokat tárt fel Szabó József tanyáján); 1998. 
Kolozsi Barbara (Pusztaszer határának terepbejárása - szakdolgozat amelyben 90 lelőhelyet közöl) 



ta vendégül a csodált írót, akinek sikerült elérnie, ami az ő titkolt vágya volt mindig: 
városi környezetben megbecsült foglalkozást űzni. 2 2 

A Jaksa családot 1941-ben a visszacsatolt Bajmokra helyezték. Keserves hábo
rús éveket töltöttek a három nemzetiség villongásai között. Folytonosan behívták 
katonának, végül életveszélyes körülmények közepette menekültek haza Szegvárra. 
Felesége szülőhelyén kiteljesedett a Móra Ferenc által megismertetett és megszere
tett gyűjtő tevékenysége, mely a Szegvári falumúzeum létét eredményezte. (6. fotó) 

A háború u t án Pusztaszeren is embert és emberséget próbáló idők jöttek. Vál
tozatlan maradt ta lán a nélkülözés és hogy a gyerekeket még mindig magyarul 
kellett taní tani írni, olvasni. A sokakban csalódott pusztaszeri népnek mindig vol
tak olyan tanítóik akikben feltétel nélkül bízhattak. 1945-ben szárnyékhalmon 
kezdett taní tani Iván Antal, aki hamarosan igazgató lett. 1985-ig szigorú felügye
lete alatt kiépítette a mai kor igényeinek megfelelő iskolarendszert. 2 3 1948-tól ta
ní tot t i t t Halász Gizella a későbbi Ivánné2^ A sokoldalú taní tónő nagy empátiával 
hozta k i tanítványaiból a rejtett képességeket is. 1984-ig tanítot t , kollegái máig 
sok szeretettel emlegetik. Az idősebbek szíve körül melegebb lesz, ha Halas Anna 
kerül szóba. A későbbi Kordás Pálné25 1949-ben jöt t a faluba és nem hagyta el a 
gyerekeket jóval túl a nyugdíjkorhatáron sem. Jelentős tanítók még Kiss Pál, Fon
tos Sándor, Brusa Ida, Mogyoró Imre, Ilosfalvi Mária. Csatáryné Babos Mária26 ta
nárnő irodalom és tör ténelem órái a felsőbb iskolákban továbbtanuló diákok szá
mára is egyedülálló élmény maradt, 1955-1979-ig tanítot t . Dömsödiné Varga 
Mária az óvodát vezette 1955-től nyugdíjazásáig. 

22 „Én sokkal több tanyai tanítót ismerek olyant, akinek szobrot emelnék, mint akinek a kezére 
nem adnék gyereket. Három tanítót meg is tudok nevezni, akinek mint régész, hálával tartozom: 
az egyik Hock Lajos volt dorozsmai, a másik Kiss István kétegyházi, a harmadik Jaksa János 
pusztaszeri tanító." M Ó R A 285. old. 

23 „Iván Antal nyugodt, jó megfigyelő, mindenre kiterjedő figyelmű igazgató volt. Az iskola épületé
ben laktak szolgálati lakásban. Minden nap kora reggel körbejárta az épületet, időben felfedezett 
minden hibát és gyorsan intézkedett. A gyerekek iskolába érkezését rendszeresen az utcán figyel
te, ami fegyelmet parancsolt a gyerekeknek, sőt a nevelőknek is. Ha segítségre szorult valaki, vég
telen humanitásról adott tanúságot. Egyszerű és közvetlen ember volt, a tantestület családias kö
zösségként működött az ő igazgatósága alatt. Technikát és rajzot tanított." Gyöngyösiné Bárdos 
Mária 

24 „...nála a gyerekek adottságuknak megfelelően teljesítettek. Gizi néni — ha a gyerekek érdekéről 
volt szó - fáradtságot nem ismert. Addig magyarázott, gyakoroltatott, míg meg nem értették az 
anyagot, fizetség nélkül korrepetálta a gyerekeket, még nyáron is jártak hozzá rendszeresen. Az 
új kollegákat szeretettel fogadta. Szépen rajzolt, festett, karikatúrákat készített, varrt, kézimun
kázott..." Gyöngyösiné Bárdos Mária 

25 „Közvetlen magatartású, segítőkész tanítónő volt diák és kollega bizalommal fordulhatott hozzá. 
Élettapasztalata bölccsé tette, amit szívesen osztogatott. Nusi tanító néni hatalmas munkaerővel 
volt megáldva..." Gyöngyösiné Bárdos Mária 

26 „Nagy tekintély a szakmában, magas szintű oktató-nevelő munkát végzett. Szakfelügyelők és 
szakkollegák is elismeréssel nyüatkoztak róla. Következetesen szigorú, de igazságos, érdekesen, 
lenyűgözően magyarázott, nála muszáj volt teljesíteni. Magyarázatai alatt együtt gondolkodásra 
kényszerítette a gyerekeket. Munkaidőn túl jó humorú, víg kedélyű tanárnő, de munka közben 
nem ismert tréfát. Az úttörőcsapat az ő vezetése alatt selyemhernyót tenyésztett és a keresett 
pénzből kirándultak, vagy szükséges eszközöket vásároltak. Gyöngyösiné Bárdos Mária 

27 Az óvoda 1953-ban alakult egy csoporttal, de önálló épület nélkül a parti iskola egyik tantermé
ben. Első óvónő Polgár Bona volt, majd 1955-től Dömsödi Jánosné Varga Mária. A gyermekek ét-



1957-ben új tanítót kapott a Szárnyékhalmi iskola. Varga Jánost a maga 19 évé
vel nehéz volt megkülönböztetni a többi kamasz közül. A falu ekkorra már túl volt a 
legnagyobb megpróbáltatásokon. Termelőszövetkezetekben dolgozva lassú gyara
podásnak indultak, az embereknek már nem a mindennapi kenyér megszerzése 
volt a legnagyobb gondjuk. Természetesnek tartották, hogy a gyerekek iskolába jár
tak és a jó tanuló szülei tekintélyét emelte. A nép száján hamar Kistanító vagy Taní
tó bácsi ebben a fellendülő szakaszban kezdett dolgozni. Az első években biciküvel, 
földúton tette meg nap mint nap a 12 km-es utat míg megkapta az iskola szolgálati 
lakását. Családot nem alapított, így minden idejét a gyerekekre fordította. A gye
reklétszám 40-60 körül stagnált ezekben az években, 4 osztály tanult egy tanterem
ben. (7. fotó) A tanító, óra elején kiosztotta a csendben végzendő feladatokat, majd 
az egyik osztálynak magyarázott, feleltetett, óra végén ellenőrizte a többi osztály 
munkáját. A kicsiknek is alkalmuk volt hallgatózni a nagyobbak tananyagába, gyak
ran a 2-3 évvel fiatalabb hamarabb tudta a választ a kérdésre, mint akinek szánták. 
Szünetekben zengett a környék a társas játékoktól. A téli időszakban egymást érték 
a rendezvények az iskolában. Énekkar, szakkörök működtek, jehnezbálakat rendez
tek szerepjátékok betanulása tartotta izgalomban a gyerekeket. Az előadások nagy 
nézőközönség előtt folytak. A szülők összehordtak az edényeket, a főzni valót elké
szítették, feltálalták, majd a tanító bácsi harmonikán húzta a talp alá valót. Ha jobb
ra fordult az idő közelebbi, távolabbi kirándulásokra utaztak. (8. fotó) így j á r t a 
kis csapat a Szegedi Múzeumba. Személyvonattal zarándokoltak a fővárosba, ahol 
egyik ámulatból a másikba estek, sokuknak az emeletes paloták, a járművek, utak 
is újdonságnak számítottak nem beszélve az állatkertről, vagy a vidámparkról, 
egyszóval kezdett kitágulni a világ a délibábhoz szokott kis emberpalánták számá
ra. Számháborúztak a közeli erdőkben, paprikás krumplit főztek bográcsban. 
Minden héten fümvetítés volt az iskolában, vándor könyvtár hozta-vitte a olvasni
va ló t . 2 8 

Mindenki Tanító Bácsija 1965-től az árpádhalmi iskolában tanított tovább. A 
Szárnyékhalmi iskolában Szabó Béla és Szabó Béláné folytatta a nevelőmunkát. 
1970-ben Takó József tanító zárta be az ereje teljében levő szárnyékhalmi iskola kapu
it. Az iskola azóta magányosan emlékezik fénykorára, mert közel s távol már csak az 
újra hódító pusztaságot megbontó facsoportok jelzik a volt tanyák nyomait. (9. fotó) 

Az Árpádhalmi iskolában 1979-ig folyt taní tás Varga J á n o s vezetésével, majd 
127 pusztaszeri ember társadalmi munkában lebontotta az iskolát és az Opusz-
taszeri Emlékparkba áttelepítve, 1982 óta látogatható mint Iskolamúzeum. 

keztetésben nem részesültek mert hiányoztak a feltételek, de az óvoda alapítás nagy jelentőségű 
volt a falu életében. Kezdetben nem volt népszerű intézmény szinte külön-külön kellett könyörög
ni a gyerekekért, de a termelőszövetkezetek alakulása után már bizottságok döntöttek a felvéte
lekről. 1966-tól március 1-től október 31 között biztosított napi háromszori étkezést, a közbeeső 
négy hónapban reggel 8-13 óráig állt a gyermekek rendelkezésére. 1969-től bővült fokozatosan 
két ül. három csoportossá. Az intézmény nevelési-oktatási színvonalának emelése folyamatosan 
növekszik. Dömsödi Jánosné Varga Mária 

28 „A kirándulások, táborozások szerepe úgy épül be a gyerekek életébe, mint a tanultak élménysze
rű megélése. A passzív esztétikai nevelés tapasztalatokra épített tudássá és követhető példává 
váltak. Megbizonyosodnak arról, hogy minden szép, amit a természet alkot és a környezet stabü 
elemeire megtanulnak vigyázni." Vastag Aladárné 



Varga János napközis tanár lett a központi iskolában, 1999-ben ment nyugdíjba. 
Napjainkban a faluközpontban 1966-ban épült egyetlen modern iskola működik 

képzett tanárokkal. (10. fotó) Az újabb generáció már i t t kezdte pályáját, Gyöngyösiné 
Bárdos Mária29 1963-ban kezdett tanítani, (1985-től 1996-ig igazgató) Sokoldalú ered
ményes tevékenységével bizonyított az oktató-nevelő munkában. A nagy elődök kö
zött kell megemlítem Takóné Jung Rónát, 1967-óta a faluban élő Vastag Aladárt és 
Vastag Aladárnét,30 1971 óta i t t élő Grősz Sándort és Grósz Sándornét. 

A tör ténelemben oly rövid évszázad alatt a szeri ha tá r szinte változatlan, ellen
ben az emberi tudat óriásit fejlődött. Ha egy pusztaszeri kamasznak Ady szavaival 
élve méla vágyak égnek a szemében, ma már nem kell feltétlenül csordát őriz
n ie . 3 1 Ugyanolyan esélye van pl. ka tedrára lépni, mint városban nevelkedett kor
társának, nem idegen tőle a számítástechnika, az Internet, a jog, a politika világa 
sem, esetleg orvosi diplomát is szerezhet, ahogy ezt számos példa igazolja is. 
Mindez nem köszönhető másnak, mint néhány nemzet napszámosának! 

29 „...A főiskola elvégzése után pályafutásom a Pusztaszeri iskolában kezdődött, s innen mentem 
nyugdíjba is. 1963-78-ig alsó tagozatban tanítottam, majd az igazgatóhelyettesi és 1985-től az 
igazgatói feladatokat láttam el. Iván Antal kiépítette az új modern iskolát, nekem pedig a fiatal ta
nítókat, tanárokat kellett valamilyen úton megtartani, mert hatalmas volt a fluktuáció. A Községi 
Tanács segítségével a nevelők kétszázezer Ft vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes 
telket kaptak. Hét tanár épített házat ily módon a faluban. Szolgálati lakást mindenkinek tudtunk 
biztosítani. Lehetővé tettük, hogy a fiatalok munka mellett járjanak főiskolára. A nyolcvanas 
években hatan szereztek így diplomát. Ma már jól képzett sokrétű tevékenységre képes tantestü
let végzi az oktató-nevelő munkát. Igazgatásom alatt vezették be a vezetékes gázt, a korszerű vilá
gítást, sportpályát alakítottunk ki. Számítástechnika, környezetvédelem és matematika fakultá
ció működött. Bontott csoportban folyt a magyar, idegen nyelv, és matematika oktatása. 
Hatékony napközi otthonban saját konyhán főztek. Fizika tantárgyból példaadó felszereléssel di
csekedhetünk. A zene oktatást három zongora segítette. 
A szülők az iskola életének aktív részesei voltak: Kibetonozták az iskola udvarát, a tantermeket 
kimeszelték, kerékpártárolót építettek. A kirándulásokhoz, rendezvényekhez anyagi és fizikai se
gítséget nyújtottak. Az úttörőavatások, gyermeknapok a falu legnagyobb népünnepélyének szá
mítottak. 

34 évet tanítottam s ez idő alatt minden eredmény a nagy közösség: tantestület - szülő — gyerek 
munkája melyben én csak egy kis — de erős — láncszem voltam. Gyöngyösiné Bárdos Mária 

30 „...Munkám során lényegesnek tartottam, hogy a gyerekek ismereteik, tapasztalataik alapján ér
zelmeiken keresztül hasznosítsák azt, amit önmaguk számára is értékesnek tartanak. Az olyan 
pedagógiai rendszerben felnőtt gyermek aki az élet, a munka, a tanulás egybeforró egységében nő 
fel, differenciáltan produkált teljesítményt tud nyújtani úgy, hogy új terv létrehozására is képes. 
Személyiséget csak személyiséggel lehet nevelni! A jó pedagógusnak varázslatos erővel kell ren
delkeznie: egyik eleme a személyiség, másik a szakszerűség..." Vastag Aladárné 

31 Kunfajta, nagy szemű legény volt, 
Kínzottja sok-sok méla vágynak, 
Csordát őrzött és neki vágott 
A híres magyar Hortobágynak. 

Alkonyatok és délibábok 
Megfogták százszor is a lelkét, 
De ha virág nőtt a szívében, 
A csorda népek lelegelték. 

Ezerszer gondolt csodaszépet, 
Gondolt halálra, borra, nőre, 
Minden más táján a világnak 
Szent dalnok lett volna belőle. 

De ha a piszkos, gatyás, bamba 
Társakra s a csordára nézett, 
Eltemette rögtön a nótát: 
Káromkodott vagy fütyörészett. 

Ady Endre: A Hortobágy poétája 



FÜGGELÉK 

Részletek az iskola anyakönyvének első bejegyzéseiből: 

1881-82 
Első osztály 

Neve kora született apja neve foglalkozása 

Annus János 8 Mindszent Annus Gábor csősz 
Bánfi Péter 9 Pusztaszer Bánfi Ferencz földműves 
Bóbis Árpád 6 Pusztaszer Bóbis Gergely pusztabíró 
Borka Antal 7 Pusztaszer Borka Antal földműves 
Bódi András 6 Csongrád Bódi András dohányos 
Boros J á n o s 10 Csongrád Boros János dohányos 
Dékány Sándor 7 Kecskemét Dékány Péter földműves 
Forgó Balázs 10 Péteri Forgó Márton dohányos 
H Szabó János 10 Pusztaszer H Szabó János földműves 
Je remiás Imre 8 Pusztaszer Je remiás Lajos földműves 
Kovács Elek 10 Kecskemét Kovács Elek földműves 
Kenderesi Imre 8 Kecskemét Gál Antal dohányos 
Laczkó József 11 Tömörkény Piszmán Lajos földműves 
Lesi Pál 11 Csongrád Lesi J ános dohányos 
Olajos lászló 10 Pusztaszer Olajos Mihály földműves 
Piszmán István 8 Péteri Piszmán István földműves 
Pálinkó Ferenc 10 Péteri ... Pálinkó János dohányos 
Patai Mihály 10 Pusztaszer Patai József földműves 
H Kovács István 8 Kecskemét H Kovács Márton földműves 
Seres János 11 Pusztaszer Seres Pál dohányos 
Seres Lajos 8 Péteri Seres Pál dohányos 
Simon Sándor 8 Pusztaszer Szabó Gertrudesz dohányos 
Sikár J ános 7 Pusztaszer Sikár Péter dohányos 
K Szabó János 12 Pusztaszer H Szabó Mihály dohányos 
Tábit István 9 Péteri Tábit Elek dohányos 
Sz Tóth Árpád 6 Kecskemét Szentk. Tóth J á n o s földműves 
Vágó Ferencz 10 Pusztaszer Márton Antal földműves 
Veréb Ferencz 10 Péteri Forgó Márton dohányos 

Leányok 

Annus Juszti 9 Mindszent Annus Gábor csősz 
Bakó Eszter 8 Pusztaszer Bakó Pál dohányos 
Bálint Mária 12 Csany Bálint Antal dohányos 
Bódi Viktor 8 Csongrád Bódi András dohányos 
Bódi Rozál 11 Csany Bódi András dohányos 
Borka Etel 9 Pusztaszer Borka Antal földműves 
Bene Mária 11 Pusztaszer Bene Mihály dohányos 



Csorba Etel 8 Péter i Csorba István dohányos 
Dakó Mária 8 Pusztaszer Dakó Antal dohányos 
Dékány Erzsébet 6 Kecskemét Dékány Péter földműves 
Gál Mária 8 Pusztaszer Gál Antal dohányos 
Gyuris Erzsébet 12 Pusztaszer Gyuris István dohányos 
Jené i Piros 8 Csany Jené i Gáspár dohányos 
Kálmán Erzsébet 7 Kecskemét Kálmán Imre földműves 
Kalmár Viktor 7 Pusztaszer Kalmár István földműves 
Kovács Mária 7 Kecskemét Kovács Elek földműves 
Kovács Eszter 9 Pusztaszer Kovács J ános dohányos 
Kovács Rozál 7 Pusztaszer Kovács János dohányos 
Kiss Julianna 7 Pusztaszer Kiss Mihály dohányos 
Lesi Julianna 9 Pusztaszer Lesi László dohányos 
Orbán Mária 6 Pusztaszer Orbán Antal földműves 
Pálinkó Mária 12 Péteri Pálinkó János dohányos 
H Kovács Julianna 7 Kecskemét H Kovács Márton földműves 
Sikár Piros 6 Pusztaszer Sikár Péter dohányos 
Seres Anna 11 Péter i Seres Pál dohányos 
Váradi Mária 8 Pusztaszer Váradi István földműves 
Vágó Teréz 10 Pusztaszer Marton Antal földműves 
Piszmán Erzsébet 7 Pusztaszer Piszmán Lajos földműves 

2. osztá ly 

Annus Béla 12 Mindszent Annus Gábor csősz 
Balogh Ferencz 9 Fehértó Balog József földműves 
Bánfi Béla 9 Pusztaszer Bánfi Ferencz földműves 
Borka Menyhért 11 Pusztaszer Borka Antal földműves 
Beke Mihály 11 Pusztaszer Beke Mihály földműves 
Gál Antal 12 Pusztaszer Gál Antal dohányos 
Gyuris Is tván 9 Pusztaszer Gyuris István dohányos 
Hajzer István 10 Kecskemét Hajzer János dohányos 
Harkai K. Gábor 10 Pusztaszer Harkai K. László földműves 
Kalics Mihály 12 Kecskemét Kalics Mihály földműves 
Kalics László 11 Kecskemét Kalics Mihály földműves 
Kalmár József 11 Pusztaszer Kalmár István dohányos 
Orbán István 10 Pusztaszer Orbán Antal földműves 
Piszmán József 11 Péteri Piszmán István földműves 
Tábit Már ton 12 Péteri Tábit Elek dohányos 
Vágó Ödön 7 Pusztaszer Vágó Ferencz földműves 

Leányok 

Bakó Mária 10 Pusztaszer Bakó Pál dohányos 
Beke Teréz 7 Pusztaszer Beke Mihály földműves 
Farkas Julianna 11 Pusztaszer Farkas István dohányos 



Jenéi Julianna 11 Pusztaszer Jené i Gáspár földműves 
Kalics Mária 8 Kecskemét Kalics Mihály földműves 
Piszmán Rozál 9 Péteri Piszmán Lajos földműves 
Piszmán Rozál 8 Pusztaszer Piszmán István földműves 
Urbán Julianna 9 Pusztaszer Urbán András földműves 
Vágó Anna 9 Pusztaszer Vágó Ferencz földműves 
Vágó Vilma 11 Pusztaszer Vágó Ferencz földműves 
Váradi Etel 10 Pusztaszer Váradi István földműves 

Vasárnapi i sko lába beiratkozottak 

Csorba Ferencz 14 Péteri Csorba István dohányos 
Piszmán Mihály 13 Péteri Piszmán Lajos földműves 

1882 - 8 3 

Annus J á n o s 9 Pusztaszer Annus Gábor urasági csősz 
Gémesi Kálmán 9 Pusztaszer Gyurkó István bérlő 
Bába Rozália 8 Pusztaszer Pleskó Lőrinc bérlő 
Budai Teréz 7 Pusztaszer Budai György kertész 
Kálmán Mária 7 Kecskemét Kálmán Lajos bérlő 
K Szabó Julianna 8 Pusztaszer K. Szabó Mihály kertész 
Szentk. Tóth Árpád 8 Kecskemét Szentk. Tóth J. földműves 
Ballá Balázs 10 Csany Ballá József kertész 
Beke Antal 6 Péteri Beke Mihály földműves 
Bene Piros 8 Pusztaszer Bene Mihály kertész 
Bódi András 7 Csany Bódi András dohányos 
Boros J á n o s 10 Csongrád Boros János dohányos 
Borka Antal 7 Pusztaszer Borka Antal földműves 
Budai Is tván 11 Pusztaszer Budai György kertész 
Dékány Sándor 10 Kecskemét Dékány Péter földműves 
Dékány Erzsébet 8 Kecskemét Dékány Péter földműves 
Dékány Zsuzsa 6 Kecskemét Dékány István földműves 
Festő Mihály 8 Kecskemét Festő Mihály földműves 
Festő Magdolna 11 Kecskemét Festő Mihály földműves 
Hegedűs Mihály 10 Kecskemét Hegedűs János földműves 
Hegedűs János 8 Kecskemét Hegedűs J ános földműves 
Forgó Balázs 11 Péteri Forgó Márton kertész 
Jaksa Rozál S Mindszent Jaksa Károly dohányos 
Horváth Gábor 7 Ányáspuszta Horváth J ános dohányos 
Kovács Eszter 10 Pusztaszer Kovács János dohányos 
Kovács Rozál 8 Pusztaszer Kovács János dohányos 
Kovács Mária 8 Kecskemét Kovács Elek földműves 
K i r i Lajos 6 Pusztaszer K i r i István dohányos 
K i r i Rozál 8 Pusztaszer K i r i István dohányos 



Kenderesi Erzsi 6 Pusztaszer Gál Antal kertész 
Kovács Julianna 7 Péteri Kovács Márton földműves 
Lesi Julianna 10 Pusztaszer Lesi László csősz 
Lesi Lajos 10 Péteri Lesi József dohányos 
Molnár Apolló 11 Pusztaszer Molnár István kertész 
Olajos Is tván 11 Péteri Olajos ajános földműves 
Pálnok Julianna 10 Pusztaszer Pálnok István dohányos 
Pálnok Mihály 10 Pusztaszer Pálnok István dohányos 
Pálnok Antal 9 Pusztaszer Pálnok István dohányos 
Piszmán Erzsébet 8 Pusztaszer Piszmán Lajos földműves 
Sáfrán Mária 11 Pusztaszer Sáfrán Antal földműves 
Sándor Rozália 6 Pusztaszer Sándor Mihály csendbiztos 
Seres Lajos 9 Pusztaszer Seres Pál dohányos 
Szabó István 10 Kistelek Szabó Ferencz dohányos 
Szabó Erzsébet 9 Kistelek Szabó Ferencz dohányos 
Szabó György 7 Kistelek Szabó Ferencz dohányos 
Szurok István 10 Kecskemét Tormási László földműves 
Tasi István 7 Kecskemét Tasi László földműves 
Tóth Árpád 8 Kecskemét Tóth J ános földműves 
Vágó Károly 7 Pusztaszer Vágó Ferencz földműves 
Váradi István 6 Pusztaszer Váradi István földműves 
Veréb Ferencz 11 Péteri Forgó Márton dohányos 
Annus Juszti 10 Pusztaszer Annus Gábor csősz 
Balog Ferencz 9 Pusztaszer Balog Ferencz dohányos 
Bakó Eszter 8 Pusztaszer Bakó Pál dohányos 
Bánfi Péter 8 Pusztaszer Bánfi Ferencz földműves 
Bán Mária 8 Kecskemét Bán Sándor napszámos 
Bóbis Árpád 6 Pusztaszer Bóbis Gergely pusztabíró 
Borka Etel 9 Pusztaszer Borka Antal földműves 
Gál Mária 9 Pusztaszer Gál Antal kertész 
Gyuris Erzsébet 11 Pusztaszer Gyuris István napszámos 
Jené i Piros 9 Pusztaszer Jené i Gáspár dohányos 
JeremiásLajos 8 Pusztaszer Je remiás Imre földműves 
Kálmán Erzsébet 8 Kecskemét Kálmán Imre földműves 
Kálmán Juli 8 Kecskemét Kálmán Lajos földműves 
Kenderesi Imre 11 Pusztaszer Gál Antal napszámos 
Kovács Elek 10 Kecskemét Kovács Elek földműves 
Kovács István 8 Kecskemét Kovács Már ton földműves 
Kiss J á n o s 11 Péter i Kádár Imre dohányos 
Laczkó József 11 Péter i Piszmán István földműves 
Orbán Mária 8 Pusztaszer Orbán Antal földműves 
Olajos László 10 Pusztaszer Olajos Mihály földműves 
Piszmán István 8 Pusztaszer Piszmán István földműves 
Seres Anna 10 Pusztaszer Seres Pál földműves 
Simon Sándor 9 Pusztaszer Simon József dohányos 
Szabó jános 11 Pusztaszer Szabó János napszámos 



Vágó Ferenc 11 Péteri Marton Antal földműves 
Vágó Teréz 11 Péteri Marton Antal földműves 
Annus Béla 11 Pusztaszer Annus Gábor csősz 
Bánfi Béla 10 Pusztaszer Bánfi Ferencz földműves 
Beke Teréz 8 Kecskemét Beke Mihály földműves 
Gál Antal 11 Pusztaszer Gál Antal napszámos 
Hajzer István 10 Kecskemét Hajzer J ános napszámos 
Harkai Gábor 11 Pusztaszer Harkai László földműves 
Jené i Julianna 11 Pusztaszer Jenéi Gáspár dohányos 
Gyuris Is tván 10 Pusztaszer Gyuris István napszános 
Orbán István 10 Pusztaszer Orbán Antal földműves 
Piszmán Rozál 10 Pusztaszer Piszmán István földműves 

Tanulók létszáma: 

1882-83 
Központi 83 fő 

1913-14 
Szárnyékhalom 67 fő; Arpádhalom 73 fő; Központi 84 fő 

1923-24 
Szárnyékhalom 84 fő; Arpádhalom 95 fő Központi 87 fő 

1933-34 
Szárnyékhalom 171 fő; Arpádhalom 171 fő; Központi 154 fő 

1943-44 
Szárnyékhalom 119 fő; Arpádhalom 101 fő; Központi 142 fő; Munkástelep (há

ború miatt taní tás nem volt 1939-40-ben kezdett 76 fővel) 

1953-54 
Szárnyékhalom 53 fő; Arpádhalom 32 fő; Központi 172 fő; Munkástelep 63 fő 

1963-64 
Szárnyékhalom 60 fő; Árpádhalom 29 fő; Központi 204 fő; Munkástelep 29 fő 

1968- 69 
Munkástelep 9 fő (vége) 

1969- 70 
Szárnyékhalom 10 fő (vége) 

1971-72 
Árpádhalom 9 fő (vége) 



Központi 223 fő 
1971-72 

TANÍTÓK, TANÁROK 

Szárnyékhalmi iskola 

Hegyessy István 1911-12 
Repka Gyula 1912-13 
Repka József 1913-14 
Mogyoróssy Lujza 1913-15 
Orbán Erzsi 1915-20 
Kramer Kristóf 1920-28 
Vallay Zsuzsanna 1920-21 
Kovács Gyula 1928-33 
Pusztaszeri Sándor 1933-42 
Rakcsányi Martha 1937-42 
Váczi Józsefné 1942-49 
Gondi Anna 1948-49 
Tamás Terézia 1950-51 
Kiss Pál 1952-61 
Bárkányi J ános 1952-53 
Szászkai Karolina 1952-53 
Busa Ida 1953-54 
Kissné Szekerka Ilona 1954-56 
Varga János 1957-64 
Gránicz Balázs 1962-64 
Szabó B. Béla 1964-67 
Szabó B. Béláné 1964-67 
Pasa Ferenc 1967-68 
Takó József 1968-70 (folyt.: központi 1996) 

Központi iskola 

Tájcsik Ferencz 1882-1924 
Krisay Tivadar 1923-24 
Menczer Sándor 1924-29 
Varga Mária 1929-46 
Barta Bálint 1938-40 
Váczi Józsefné 1942-46 
Mogyoró Imre 1946-48 
Halász Gizella (Iván Anta lné)1948-84 
Halas Anna (Kordás Pálné) 1949-70 
Forgó András 1949-50 



Bárkányi Anna 1950-52 
Iván Antal 1952-1985 
Busa Ida (Vígh Sándorné) 1952-58 
Bárkányi János 1952-53 
Guziné Simon Borbála 1953-
Szászkai karolina 1953-54 
Ilosfalvi Mária 1954-57 
Bene Éva 1955-56 
Csatáry Zoltán 1955-65 
Csatáryné Babos Mária 1955-kb:70 
Makra Ilona 1956-58 
Csorba Julianna 1957-58 
Szél Is tván 1958-59 
Posztós Zsuzsanna 1959-60 
Meszlényi Tamás 1960-61 
Palotás László 1962-64 
Bárdos Mária (Gyöngyösi Mihályné)1963-97 
Borbély Julianna 1963-64 
Pálrét i Miklós 1963-67 
Balogh Magdolna 1964-66 
Jené i Katalin 1964-67 
Masa I rén 1964-67 
Nagy Sándorné 1964-79 
Kor im Györgyné 1966-67 
Biczók Magdolna 1967 
Ignácz Miklós 1967-70 
Révész Berta 1967-68 
Vastag Aladár 1967-87 
Vastag Aladárné 1967-94 
Szendrényi Emiiné 1967-68 
Bankovics Attiláné 1969-kb:71 
Takóné Jung Ilona 1969-70 
Csirikné Schick Erzsébet 1970-74 
Bankovics Atti la 1970-kb:71 
Grósz Sándor 1970-87 
Polnerné Katona Judit 1970-
Csalány Zoltánné 1971-79 
Grósz Sándorné 1971-
Marián Orsolya 1971-
Maláj György 

Arpádhalmi iskola 

Makáry István 1911-13 
Tájcsik Ferencz 1913-14 



Tajthy Margit 1914-20 
Martinovich Jo lán 1920-25 
Verner Sándor 1925-28 
Menczer Sándor 1926-28 
Jaksa János 1928-41 
Halas Anna 1941-49 
Barta Bálint 1941-42 
Váczi Józsefné 1942-43 
Mogyoró Imre 1945-47 
Helei László 1947-50 
Fontos Sándor 1950-56 
Bárkányi J ános 1952-53 
Temesvári Margit 1957-61 
Palotás Lászlóné 1961-64 
Varga János 1964-72 (folyt: központi 1999) 

Munkástelepi iskola 

Barta Bálint 1939-45 
Halas Anna 1940-41 
Halász Sándor 1945-52 
Forgó András 1948-49 
Mészáros Sándor 1949-50 
Pethő Klára 1950-51 
Mizsei Ibolya 1951-52 
Váradi Balázs 1952-53 
Szászkai Karolina 1952-53 
Frányó János 1953-58 
Frányó Jánosné 1953-58 
Takó József 1958-53 
Takóné Jung Ilona 1958-69 (folyt.: központi 1976) 

IRODALOM 

ANNUS József 
Grófi földön negyedszázad után. Csongrád Megyei Hírlap 1969. Május 
16. 

B A K A Y Nándor 
A pusztaszeri ásatások és az ezredéves ünnepély. (A Göndöcs kötetben) 

BÁRDOS Béla 
1935 Pusztaszer község újratelepítése. Szeged. Somogyi könyvtár G.e. 4654. 

CSÍKVÁRI Antal 
1938 Csongrád Vármegye, Budapest. 



CSONGOR Győző 
1972 Pusztaszer. Szeged. 

G L A T Z Ferenc 
1990 Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszé

dei. Budapest. 
GÖNDÖCS Benedek 

1883 Pusztaszer és az évezredes ünnepély. Budapest. 
HÓMANN B á l i n t - S Z E K F Ű Gyula 

Magyar történet I . kötet. 
HORNYIK J ános 

1865 Pusztaszer a honalapító magyar nemzet első törvényhozási közgyűlés
ének színhelyének története. Kecskemét. 

Iskolaszéki iratok: Kecskemét levéltár 
Jaksa Jánosné Vangel Amália emlékiratai. Kézirat M F M Történet i osztály 
JUHÁSZ Antal 

1989 Felső Pusztaszer benépesedése. M F M Évkönyv 1982-83, Szeged. 
JUHÁSZ Antal 

1978 írások Pusztaszerről, Szeged. 
K O L O Z S I Barbara 

1998 Pusztaszer határának régészeti terepbejárása. M F M régészeti ada t tá ra 
szakdolgozat. 
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MRS. EVA BAGI KATKÓ 

T H E SCHOOL-TEACHERS O F PUSZTASZER 

After the rampages of the Turks, the 25,000 acres of the Pusztaszer region became completely 
deserted and broke into four sections, each of them to follow their separate fates. The present essay 
discusses the history of the schools on the almost 8,000 Hungarian acres which made up the northerly 
region. 

Pusztaszer (as a property of Kecskemét) began to be populated from the first third of the 19 t h 

century. The better quality of life of the plains attracted multiple children families who increased the 
already large number of illiterates in the absence of schools,. 

The first local public primary school began to operate in 1880 with Ferenc Tájcsik, teacher, in 
charge, who not only looked after the teaching of the children, but also carried on work related to 
general education of the population of Pusztaszer which was dominated by farms at the time. 

The growth of the population made necessary the construction of two schools in 1913 in Árpád 
and Szárnyékhalom. A 3-4 person teaching staff served the population of the plains. 

In 1934, Pusztaszer became a village and the caring work of János Jaksa, teacher, gave a new 
boost to the development of education. 

In 1939, another school was built in Munkástelep while the newest modern school, which is the 
only operation school today, was built in 1967. It employs teachers who received training in a teaching 
college, and operates by the appropriate number of teaching hours according to the needs of the 
present day. 



2. Szárnyékhalmi iskola 

1. Parti (központi iskola) 



3. Árpádhalmi iskola Jaksa János tanítóval 

4. Jaksa János arcképe 


