Vargáné Antal Ilona: Élet a tanyai iskolákban
Mivel Apátfalva tanyavilága az 1800-as évektől sűrűn lakott volt, az iskolába járók száma
egyre jobban szaporodott. Nagy szükség volt a tanyai iskolákra.
Apátfalva határában két tanyai iskola épült. Először a külső tanyai iskola, amely 1892-ben
kezdte meg a működését. Ez a Langó kápolnától Királyhegyes felé haladva balkéz felől épült
és 1964-ig tanítottak ott.
A belső iskola a nagyút dűlőben kb. a 108. tanyaszám alatt épült, melyet Tóth Gergely makói
iparos 3300 forintért épített meg, ott 1894-ben kezdődött el a tanítás és 1967-ig működött.
1940-ben nagy volt a talajvíz, ezért a külső iskola összedőlt, ott akkor megszűnt a tanítás.
Hamarosan építeni kezdtek egy új iskolaépületet, a régi iskola légvonalában, közelebb a
királyhegyesi úthoz, de a szivattyús ártézi kút a régi iskola helyén maradt.
Ameddig az új külső tanyai iskolában nem kezdődött el a tanítás, addig a tanyasi gyerekek
vagy Királyhegyesre vagy a belső tanyai iskolába jártak, kinek melyik volt közelebb. Bizony
nagyon sok kilométert kellett gyalogolni minden nap. Az új külső tanyai iskolában a tanítás
1944 tavaszán kezdődött el, sokunk örömére. Én akkor 3. osztályos kisdiák voltam, attól
kezdve egészen a 8. osztály befejezéséig oda jártam.
Apátfalva határában mindkét tanyai iskolánál volt kiépítve tanítói lakás az egész család
számára. A tanyai iskolában nem volt könnyű feladata egy tanítónak, mivel az első osztálytól
ötödikig kellett tanítani minden nap, kivéve a vasárnapot.
Az ötödik osztálytól a nagyobbaknak volt az ismétlő. Ezek a nagyobb fiatalok már gazdaságot
is tanultak, ástak, gereblyéztek, magokat vetettek, kapáltak, meg állattenyésztést is tanultak.
De az addig megtanultakat, a szellemi részt is ismételték. Majd amikor rendeletbe jött a 8
osztályos tanterv, nagyon be kellett osztani az órarendet a tanítónak, mert minden osztálynak
órarend szerint minden tantárgyból készülnie kellett.
Amikor én jártam iskolába, az 1-4. osztályosok délelőtt, az 5-8. osztályosok délután jártak
iskolába. Ezért volt nehéz a tanyai tanítónak. Voltak nehezebben tanuló diákok, de voltunk
dicséretet érdemlő jó tanulók is, attól függetlenül, hogy mi tanyai iskolába jártunk.

Oltárok, misék
Apátfalván mindkét tanyai iskolában tartottak igazi szentmisét, a belső tanyai iskolában 1961ig minden hónap 2. vasárnapján, a külsőben 3. vasárnap. Ez nagyon fontos volt akkor
nemcsak a diákoknak, hanem a tanyavilágban élő embereknek is.
A következőket a külső tanyai iskolában történtekről írom a szentmisékkel kapcsolatosan.

Először is gyűjtést hirdetett a tanító nénink az oltár készítésére, és az ehhez tartozó kellékekre:
oltárterítő, vázák, kereszt stb. Ennek emléke az a szentkép, melyre az akkori tanító nénink,
Bányász Katalin a következőket írta: „Emlék, Antal György a külső tanyai oltárra 100 forintot
adományozott. Apátfalva 1947. október 19-én.”
Ilyen emlék szentképet névvel, pénzösszeggel és dátummal ellátva mindenki kapott, aki
hozzájárult adományával az oltár építéséhez. Az adományozók névsorát a tanító néni egy
kartonra írta fel, és az oltár oldalsó ajtajának belső részére függesztette ki. Az ajtó zárható
volt, mert a kellékek a miséhez ott voltak tárolva. Arra a névsorra én mindig büszke voltam,
mert Antal György az én édesapám volt. Az ő nevével kezdődött a névsor, vastagon nyomott
betűkkel.
A tanító néni a misékkel kapcsolatosan mindent alaposan kidolgozott, például akinek lova,
kocsija volt a tanyán élők közül, az egyik család kivitte a papot Apátfalváról, a másik meg
hazavitte, persze aki vállalta, olyankor valamelyik család ebédet is adott.
Misére kántort nem minden esetben hoztak a pappal együtt, mert a tanyán élő emberek között
is voltak igazán vallásos emberek, akik jól tudtak énekelni és tudták az énekeket is vezetni.
Ilyenek voltak Fazekas István bácsi, Oláh András bácsi, Antal Balázs bácsi is.
A mise kezdete előtt mindig volt gyóntatás, de nem hátul, hanem a padok előtt az oltár és a fal
mellett. Nem volt gyóntatószoba, sem gyóntatószék, hanem a nagy hordozható táblát állították
oda úgy, hogy a gyóntatónak, aki széken ült és a gyónónak, aki térdelt, a felsőtestét eltakarja.
A mise úgy zajlott, mint a templomban és litániával végződött.
Az oltár díszítése is be volt osztva. (Fotóm van róla 1956 júliusából) Jó pár évig három
családból való szomszéd lányok díszítettük az oltárt: Fejes Katalin, Fejes Veronika és én,
Antal Ilona. A mi oltárdíszítésünk mindig gyönyörű volt, mert Makóról hozott szép rózsaszín
kardvirággal volt díszítve minden év júliusának harmadik vasárnapján. Ezek a vasárnapok
felejthetetlenek maradnak mindhármunknak. Majd szentmise után mindent a helyére raktunk.

1946 őszén érkezett Budapestről az apátfalvi külső tanyai iskolába Bányász Katalin 26 éves
tanítónő. Az anyagiakat nézve nem sok mindent hozott magával, de lelkében, szívében ott
volt a kincse, a mindent felülmúló sok-sok szeretet.
Én, Antal Ilona az 1946-47-es iskolai tanévben az évfolyamtársaimmal együtt 6. osztályosok
voltuk. Nagyon sok szépre-jóra megtanított bennünket és a kisebb iskolás gyerekeket is.
Játékokat, énekeket, énekes játékokat, kiolvasókat, mondókákat, színdarabokat, sok verset,
amit magával hozott.

Két tanévet tanított a külső tanyai iskolában, 1948 nyaráig. E két év alatt nagyon sokat
szerepeltünk: karácsonykor, újévkor, március 15-én, húsvétkor, anyák napján, május 1-jén,
tábortűzkor, tanévzárón.
Egy diák egy-egy alkalommal több szerepben is játszott. Mi 21-en voltunk diákok, kicsik és
nagyok, s velünk egy délutánt vagy egy egész estet betöltő előadásokat rendezett.
Amikor nekem kisfiút vagy leányt kérő királyfit, Mátyás király juhászát, vagy házasodni
akaró legényt kellett játszanom, a frizurámat, mivel hosszú fonott hajam volt, mindig úgy
fésülte, hogy egy kalap vagy egy korona eltakarja.
Egy ilyen előadáson nagyon sokan voltak szülők, vendégek, az apátfalvi és makói tanyákon
élők közül, sőt Királyhegyesről is. 1948 pünkösdjén történt, hogy benn Apátfalván a nagy
iskola udvarában előadást (műkedvelőt) hirdettek meg, mivel ott volt a nagy szabadtéri
színpad. A mi tanító nénink is bejelentkezett egy színdarab előadására, melynek címe: Mátyás
király juhásza. Ezt egyszer mi már eljátszottuk közönség előtt a külső tanyai iskolában nagy
sikerrel, de olyan nagy közönség előtt még soha, mint itt Apátfalván. Én voltam a juhász,
nótát fütyültem, dalt daloltam. Nagyon jó volt az alakítás, a csapatunk nem rontott el semmit.
No meg a kisbárány is közben rá-rákontrázott, hogy bee-bee.
Volt nagy tapsvihar, nevetés, nagy sikert arattunk. A tanító nénink, de mi gyerekek is nagyon
örültünk. Ezek az évek felejthetetlenek maradtak.
Tanítók névsora az új külső tanyai iskolában: Füchsel Rezső, Énekes Károly, Bányász
Katalin, Szabó Verona Margit, Marycz Endre, Gila Mihály, Gyeszat Zoltán.
A belső tanyai iskola (idős Csikota József adatközlőtől, Széchenyi utca)
A tanítás szünetelt 1944-45 nyaráig. Tanítók: Kiss Ferenc, Harsányi László Soltész Anna
Mária, Barát Szilveszter, Novák Hajnal, Péliné Novák Klári, Péli Pál, Gila Mihály, neje.
Szabó Verona Margit, Fazekas István (Pistus)
A belső tanyai iskola épülete még jelenleg is megvan. A termelőszövetkezet
vegyszerraktárnak használta.
Ima a Langó kápolnánál
Amikor már nem jártam iskolába, kinn éltünk a tanyán a testvéremmel és a szüleimmel.
Vasárnaponként édesapám küldött minket a Langó kápolnához imádkozni. 11 órakor
kezdődött az ima pap nélkül, egy harangozó asszony, már előtte harangozott, úgy, mint a
faluban. A harangszó hívta a híveket. 10-12-en gyűltünk össze. Magunk imádkoztunk csak,
nem volt vezető. Elmondtuk a rózsafűzért, és a harangszóra az Úr angyalát. az 1950-es
években volt ez.
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Énekes Károly tanító, külső
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Vargáné Antal Ilona iskolában kapott oklevele
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épülete előtt. Tágas, szép,
nagy épület. A szentmise
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