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A 20. század elején Klebelsberg Kuno iskolaépítési munkáinak 
köszönhetően a külterületeken egyre több elemi iskola jött létre. Ezen 
iskolák megépítéséhez közösségi erőre is szükség volt.  

A Tiszai Közép Járás területén az évszázadok során számos puszta jött 
létre. Az itt élő emberek leginkább mezőgazdaságból, állattartásból éltek. 
Kutatásunk témája egyrészt a kiválasztott terület rövid bemutatása, 
valamint Szolnok külterületén lévő Tenyősziget felkutatása. 
Tanulmányommal az a célom, hogy az általam kiválasztott térség tanyai 
iskoláját a források tükrében megismertessem. Jelen tanulmányban egy 
„szigeten” elhelyezkedő iskola történetét vállalkoztunk bemutatni, amely 
esettanulmányként szolgál arra nézve, hogy az iskoláztatás egyes 
aspektusai miként mentek végbe helyi szinten. 

 
A kutatás módszerei 
 
Elsődleges forrásként Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
dokumentumainak elemzése során nyerhettünk ki adatokat. A kutatás 
teljesebbé tétele érdekében. A kutatás deduktív, analitikus módszer 
felépítésével történt. 

Sulák Istvánnéval végzett strukturálatlan interjú felvételével és 
Tenyőszigetről írt könyvében általa lejegyzett visszaemlékezések adták 
azt a vezérfonalat, amely által a kissé feledésbe merült Tenyősziget 
iskoláztatásának történetét tártuk fel. A levéltári dokumentumokon kívül a 
helyi sajtó anyagát is felhasználtuk kutatásunkhoz. 

A tenyőszigeti tanyai iskoláról megmaradt emlékeket a 2007-ben 
megrendezett 50 éves osztálytalálkozón elevenítették fel újra, ahol a 
személyes narratívákból következtethetünk a tanító munkakörülményeire 
és a tanyai élet egy-egy mozzanatára. 

 
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye oktatástörténeti áttekintése 
 
A két világháború közötti magyar iskoláztatásban a 19. században 
kialakult iskolarendszer fejlesztésére került sor. Az oktatásügy irányítása a 
Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium hatáskörébe tartozott, amelyet gr. 
Klebelsberg Kuno 1922-1931 és Hóman Bálint 1923-1942 irányítotott. 
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Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint műveltégük eltérő volt1, ugyanakkor 
abban mind a ketten azonos állásponton voltak, miszerint a kultúra és a 
tudomány nemzetpolitikai fontosságú stratégia (Romsics, 2010:114). 

A korszak egyik legfontosabb feladatának mindkét kultúrpolitikus a 
népiskoláztatás fejlesztését tartották, melynek feltételei nem voltak 
kedvezők. Az első világháború előtti időszakban 1913-ban a népiskolák 
száma 17 ezer volt, amelyek mindennapos intézményként működtek. A 
tanítók száma 35 ezer, a tankötelesek száma pedig 2,2 millió volt a királyi 
Magyarországon. Az adatok tükrében láthatjuk, hogy egy iskolában 130 
tanuló jutott 2 tanítóra, 64 tanulót oktatott 1 tanító (Pornói, 1995:316). 
Az 1920. június 4-én megkötött trianoni békeszerződés aláírása után a 
népiskolák száma 5584 volt, a lakosság száma is jelentősen lecsökkent. A 
békeszerződést követő években egy intézményben átlagosan 147 tanuló 
tanult és a tanulókra jutó tanítók száma 2,9 volt. Így egy tanítóra 49 
gyermek jutott, amely a korábbi adatokhoz képest kedvezőbb képet 
festett. A tanköteles iskoláztatásának tekintetében is változást 
figyelhetünk meg a 6 éven felüli analfabéták arányában: míg 1910-ben 
33%, addig 1920-ra a lakosság 15%-a volt analfabéta. A tankötelesek 
15%-uk nem járt rendszeresen iskolába. Legtöbbjük tanyai körzetekben 
éltek (Romsics, 2010:114). 

Az 1920/21-es tanévben az elemi népiskolák csaknem fele (50,1%) 
működött osztatlan iskolaként. Az intézmények 6,6% volt teljesen osztott. 
Az 1920-ban elvégzett népszámlálási adatok alapján a 24 éven felüli 
lakosság kevesebb mint fele (49,1%) végezte el az elemi népiskola 6 
osztályát. Az elemi iskola 4 osztályát sem tudta mindenki elvégezni 
(74,7%) (Pornói, 1995:317)2. Az első világháború idején csökkent a 
születések száma, így az 1920-as évek közepét nézve (1925/26. tanév), a 
tankötelesek száma sem volt kimondottan magas. A külterületi lakosság 
tanköteles gyermekeinek iskoláztatásának problémája az ország 
népességének 50,4% -át érintette. Ez az adat azért is fest negatív képet, 
mert még az iparosok iskolás korú gyermekeinek is biztosították az 
oktatás lehetőségét a vállalatok. Ezzel szemben az uradalmi cselédek 
gyermekei számára a legtöbb esetben nem volt iskola felállítva. A legtöbb 
kisebb uradalom iskola nélkül maradt (Pornói, 1995:317). A 
nagybirtokosok és a törvényhatósági szervek jelentős része feleslegesnek 
tartotta az iskoláztatást és gátolták az intézmények felállítását. A nagyobb 
gyermekek az őszi és a tavaszi időszakban a megszokott módon 
mezőgazdasági munkát végeztek. A téli időszakban a cipő és ruhahiány 
miatt nem volt lehetőségük iskolába járni. Ezen okok is gátolták a tanyai 
területeken élő tankötelesek oktatásának biztosítását. Mindezekhez a 

                                                           
1 Klebelsberg Kuno Budapesten, Münchenben, Berlinben és a párizsi Sorbonne-on tanult 
jogot és államtudományt. Doktori címét 1898-ban szerezte meg. Forrás: Tarján M. 
Tamás: 1975. január 13. Kleblesberg Kuno születése.  
Letöltés 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1875_november_13_klebelsberg_kuno_szuletese
/2019.11.07. 
2 (Néptanítók Lapja, 1921. március 24. 54. 8–12. sz. 22–23. o.) 
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nehézségekhez hozzájárultak az útviszonyok is, több km-es távolságok 
(Szabó, 2000:78-82). 

Az iskolák hiánya miatt a tanköteles gyermekek jelentős része (200 
ezer tankötelest jelentett), nem részesült a fentebb felsorolt okok miatt 
elemi népoktatásban (Pornói, 1995:318).3 

Klebelsberg Kuno iskolaépítési programja egyre inkább sürgetőbbé vált. 
Láthattuk, hogy a trianoni békeszerződés után az oktatási hálózat 
romokban volt. „A kultúrpolitikai felfogásom az, hogy először elemi 
népiskolákra van szükség az iskolán kívüli népművelés terén” (T. Kiss, 
1998:64). Az oktatási reformot nem csupán Klebelsberg Kuno sürgette, 
hanem Benisch Artúr: Elemi népoktatásunk kultúrpolitikai problémái című 
munkájában is rámutatott az első világháború előtt indítványozott 
iskolaépítési program hibáira. Benisch felhívta a figyelmet arra is, hogy az 
iskolaépítés a külterületek, bánya és iparvárosok és majorságok területén 
sürgetők leginkább (Néptanítók Lapja 1924. 43-44. száma)4. 

 
A Tiszai Közép Járás rövid bemutatása 
 
A Tiszai Közép Járás Jász-Nagyun-Szolnok Vármegye szívében a Tisza 
mentén található. 1876-ban megalakult vármegye járásbeosztása 5 járást 
foglalt magában, amelyet az 1. számú táblázatban olvashatunk.  

A kialakult rendszerben azonban történtek változások. Elsőként 1886-
ban Jászárokszállás a Jászsági felső járásba tartozott és rendezett tanácsú 
városból vált nagyközséggé. A Tiszai alsó járásban 1884-től Tiszaföldvár 
lett a járásszékhely, később A főszolgabíró kérvényezte, hogy helyezzék át 
a székhelyt Kunszentmártonba, azonban a kérelmet elutasították.5 A 
Tiszai közép járás területén is megkísérelték a központ áthelyzezését, 
amikor 1892-ben alispáni utasításra a járási székhely Törökszentmiklósra 
kerüljön át Tiszaroffról6. Viszont ez az elképzelés már Kunhegyes további 
alakulására is hatással volt, így mindez a járások újbóli rendezését vonta 
maga után.7 A Belügyminisztérium elrendelte, hogy hat főszolgabírói 
járást alakítsanak ki az eddigi öt helyett. „A törvényhatósági bizottság 
szükségesnek látja, hogy a mai öt főszolgabírói járáson kívül még egy 
hatodik főszolgabírói járás is szerveztessék, minthogy azonban az ezen új 
járás szervezésével járó költségek a törvényhatóság állami dotátiojában 
fedezetet nem találnak, a m. kir. belügyminister úrhoz feliratot intéz, 
melyben kérelmezi, hogy a VI-ik járás szervezéséhez szükséges” 

                                                           
3 http://www.magyarpedagogia.hu/document/Pornoi_MP9534.pdf 
4 1926. évi VII. törvénycikk indokolása a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló 
népiskolák létesítéséről és fenntartásáról 
Letöltéshelye:https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=92600007.TVI&targetdate=&printTitle=
1926.+%C3%A9vi+VII.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk+indokol%C3%A1sa&referer=1000
ev 2019. 11. 07. 
5 MNL JNSZML Kgy. jkv. 2/1890. 
  MNL JNSZML Kgy. jkv. 147/1890. 
6 MNL JNSZML Kgy. jkv. 435/1892. 
7 MNL JNSZML Kgy. jkv. 2/1890. 
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költségeket a vármegye állami dotátiójának megfelelő felemelésével a 
belügyi tárcza terhére utalványozni kegyeskedjék”8 (Follajtár, Gróf, 1935). 
 

1. sz. táblázat. Járások és székhelyek alakulása Jász-Nagykun-Szolnok 
Vármegyében 1876-1944 között 

Járás Székhely 
Jászsági alsó járás Jászapáti 
Jászsági felső járás Jászberény 
Tiszai alsó járás Kunszentmárton  
Tiszai felső járás Kenderes 
Tiszai közép járás Törökszentmiklós 
Központi járás9 Szolnok 

 
Tenyősziget 
Történeti áttekintés 
 
A Tenyősziget elnevezésének eredete a Tisza folyó szabályozása előtti 
időkből származtatható, amelyet a víz körülölelt és valóságos szigetnek 
nézett ki. Az írásos feljegyzések szerint Tenyősziget történetéről az első 
adatok a 12. század végéről vannak. Régészeti leletek alapján a lakosok 
fő foglalkozása az állattenyésztés és a földművelés volt. A pusztát 1440-
ben említette meg Brankovics György szerb fejedelem. A pusztán töltött 
idejéről a következő szólás maradt fenn: „Ne menj tovább, itt megállj! Itt 
a jó bor, itt igyál!” A 19. század kilencvenes éveiben az Almásyak 
birodalmához tartozott Tenyősziget, majd a századfordulót követő első 
évtizedtől elkezdődött az Almásyak birtokának széttagolódása. 1910-es 
évek elejétől Rákóczifalváról, Kengyelről, Szolnokról, Szajolból költöztek 
újabb lakosok Tenyőszigetre.10 A földterületet 1920-1930 között Geiger 
Jenő bérelte, ezt követően pedig az egyes területeket megvásárlása során 
a határos településekről kezdtek az emberek beköltözni11 (Cseh, 
1989:181, 183). 

Tenyősziget Törökszentmiklóshoz tartozott, majd pedig 1951-ben 
külterületként Szandaszőlőshöz12 csatolták. A szigeten kívüli további 
Szandaszőlős külterületei a következő területek voltak: Kocsoros, 
Ószanda, Beke, Rokkantföld, Szandalapos, Újszanda, Holt- Tiszapart 
(Sulák, 2015:18). 

A tenyőszigeti emberek életét a két világháborús időszakok sem 
kímélték. A második világháború különösen nagy veszteséget okozott a 
tanyavilágban. Az emberek összefogásának köszönhetően helyreállították 
                                                           
8 MNL JNSZML Kgy. jkv. 286/1894. 
9 MNL JNSZML Kgy. jkv. 286/1894. 
10 A lakosok kis házakat építettek melyek elosztása a következő volt: konyha, szoba, 
gang, kamra. Vályoktéglából épített kis házak. A házak jellegzetes melléképületekkel 
rendelkeztek, mint az istálló és az aprójószágok tartására szolgáló ólak (Sulák, 2015:19). 
11 A sziget területének több elnevezése is volt: Pusztakengyel, Blaskosziget, 
Kengyelsziget (Sulák, 2015:18). 
12 Szandaszőlős 1951-ben lett önálló község (Cseh, 1989:181, 183, 186, 187). 
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a megrongálódott épületeket. Az 1950-es években sem volt könnyebb az 
emberek élete a szigeten, hiszen a Rákosi -korszakban több embert is 
kuláksággal vádoltak, majd pedig a termelőszövetkezetek kialakítása 
további negatív képet festett.  

A kutatás még inkább érdekesebbé tételéhez hozzátartozik az a 
megállapítás, miszerint Tenyősziget már nem létezik, legalábbis a 
történelmi formájában nem13. Ugyanakkor Sulák Istvánnéval- egykori 
tenyőszigeti lakos- folytatott beszélgetések és strukturálatlan interjú 
felvétele során a település történetéről olyan információkból számolt be, 
amely más feljegyzésben , szakkönyvben nem lelhető fel. Sulák Istvánné 
elmondása alapján a település ma is létezik, viszont iskolája már nincsen 
és elnéptelenedett a sziget.14 

 
Tanyasi iskola Tenyőszigeten – a kezdetek 
 
Tenyősziget iskoláztatásáról a századforduló környékéről származik az 
első biztos adat. Sulák Istvánné a következőképpen emlékszik vissza az 
iskolára: „A Tenyőszigeten élő gyermekeket, a mi nagyszüleinket, az ő 
szüleik tanították meg írni, olvasni, számolni.” (Sulák, 2015:38; Cseh, 
1989:188). 

A tenyőszigeti oktatás megkezdéséhez nagymértékben hozzájárult Tóth 
József helyi birtokos, kinek hozzájárulásával vette kezdetét házukban az 
elemi iskolai oktatás 1923-1926 között. 15. Az egytantermes iskola 
felállítására 1927-ben került sor.16 Tóth István földbirtokos osztálytársa 
volt egykor a törökszentmiklósi polgármester, Gulyás Márton, akinek 
hozzájárulásával alakult ki elsőként Tóth Istvánék házában 1923-1926 
között az elemi iskolai oktatás. Tóth István számára fontos volt a tudás, a 
szigeten élő gyermekek oktatása, ezért is szorgalmazta azt, hogy házában 
kezdődjék el a tanítás. A földbirtokos nem csupán a házát ajánlotta fel a 
tanítás céljára, hanem a leendő iskola felépítésére is adományozott egy 
kisebb földterületet. Sulák Istvánné visszaemlékezésében a 
következőképpen eleveníti fel az iskolaépítés múltját, amelyből jól 
láthatjuk, hogy milyen mértékben érvényesül a társadalmi összefogás: 
„Az építkezéshez a Tenyőszigeten élők, a mi dédapáink, nagyapáink, 
kétkezi munkájukat, pénzbeli adományaikat és fuvarozást vállaltak az 
iskoláért.” (Sulák, 2015:38). 

                                                           
13 https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/emlekmuvet-emelnek-a-mar-nem-
letezo-tenyosziget-telepules-es-lakosai-emlekere-1096051/ [2019.11.18]. 
14 Az információ Sulák Istvánnéval történt beszélgetés során hangzott el 2019.11.08-án 
Abonyban. 
15 Tóth József mezőgazdasági polgári iskolát végzett Törökszentmiklóson. 1900 körül 
költöztek családjukkal Tenyőszigetre (Sulák, 2015:38). A források elemzése során 
Adatok Szolnok Megye Történetéből II. Szandaszőlős település bemutatásánál Tóth 
József, míg Sulák Istvánné Emlékkönyv Tenyőszigetről című könyvében Tóth István 
nevével találkozhatunk, kinek házában kezdődött el az oktatás Tenyőszigeten.  
16 Törökszentmikós és Vidéke, 1927. május 18. 



14 

1923-1926 között a nevelési feladatokat Tóth Illés Margit látta el. Az 
1926-ban felépült iskola első tanítója az Erdélyből származó Merk Terézia 
volt. A messziről jött tanítónőnek három éven át ingyen biztosítottak 
szállást. Sulák Istvánné szigorú, de egyben igazságos tanítóként 
jellemezte a tanítónőt. Az iskolában a következő évben már hittant is 
oktattak Líbor József hittanoktató személyében. A katolikus és református 
felekezethez tartozó papokat Törökszentmiklósról közvetítették ki a 
szigetre (Sulák, 2015:46). 

 
Tenyősziget – a második világháború sodrában 
 
A felszabadulás előtti években a hazai közoktatásügy negatív képet 
festett, amely leginkább az oktatás állami támogatásában történő 
visszaesésében nyilvánult meg. Országos szinten érzékelhető volt az a 
probléma, mint a pedagógusok kevés létszáma, valamint az iskolai 
eszközök tárgyi hiányossága. A második világháború idején 
Tenyőszigeten- sok iskolához hasonlóan- itt is szünetelt az oktatás 1944 
májusától. Ezen időszakban fiatalok sokaságait sorozták be katonának, 
amelyek szintén hozzájárultak az oktatási problémák elmélyítéséhez, 
hiszen a pedagógusokat a fenálló kormány közigazgatási szolgálatra 
kötelezte. Mindez azt eredményezte, hogy a Tiszántúl népiskoláiban 1944 
tavaszán teljesen megszűnt az oktatás (Vaskó, 1980:475-477). 

A külterületet 1944 júniusában érte az első légitámadás. Az orosz 
katonák az iskolában szálltak meg lovaikkal együtt. Az iskolaépület tárgyi 
berendezéseit nem kímélve az intézmény alapító márványtábláját 
megrongálták. A háborús időszak végezetével lakossági összefogással az 
iskolát és lakóépületek is helyreállították. A tanítás 1945 szeptemberében 
kezdődött el ismét. A narratív beszámolók alapján Demény Gáborné Tassy 
Margit tanított ingyen az iskolában 1-4. osztályig, mivel édesapja kulák 
lett. A tanulói létszám igen magas volt, egy összevont osztályban közel 50 
tanulóra egy tanító jutott.  

Az iskola tanítóinak névsora a következő évtizedekben a 
következőképpen alakult: Kónya Rudolf, Turay Oszkár, Varga Irma, Rátkai 
Györgyné, Simon Lajos, Menyhért László, Varga Erzsébet, Szabó Béla. 
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2. sz. táblázat. A tenyőszigeti tanítók névsora 1923-1926 és 1926- 1944-ig17 
 

Tanító neve Iskolai év 
Tóth Illés Margit 1923-1926 
Turay Oszkár 1926-1944 
Varga Irma 1926-1944 
Rátkai Györgyné 1926-1944 
Simon Lajos 1926-1944 
Menyhért László 1926-1944 
Varga Erzsébet 1926-1944 
Szabó Béla. 1926-1944 

 
Iskolai évek és tanítók a második világháború végétől az 1970-es évekig 
 
A II. világháború utáni korszak az oktatás területén a korszerűsítést és a 
demokratizálódást tűzte ki megvalósítandó célként. Korszerűsítés 
területén kiváltképp a tantervben is változtatásokat kívántak véghez vinni, 
ezáltal is az analfabéták számának csökkentése volt a cél. Újra előtérbe 
került a nyolcosztályos népiskola gondolata, ahol a műveltségtartalmak 
átadására egységen módon kívántak törekedni (Sáska, 2006:50). 

Jász-Nagykun- Szolnok Megye oktatási helyzete a felszabadulást 
követően különösen negatív képet festett. A tankötelesek közül sokan 
nem tudták még az elemi iskolát sem befejezni. A városokhoz képest a 
falusi, különösen a külterületi iskolák el voltak maradva (Vaskó, 
1980:475). A felszabadulás után a tenyőszigeti iskola a szandaszőlősi 
iskola tagintézményként működött. Az 1950-es években az oktatást a 
fennálló hatalom alá rendelték, amelynek következtében az oktatás 
színvonala sem volt kielégítő, ugyanis a tanulók túlterheltségével kellett 
számolni. Az oktatás szellemiségét a marxizmus és a leninizmus 
szellemisége szőtte át (Pukánszky & Németh, 1996). Tenyőszigeten mint 
sok iskolában itt is tiltották a hitoktatást, amely inkább az 1970-es 
években szűnt meg.18  
 
  

                                                           
17 A táblázat a szerző saját szerkesztése.  
A táblázatban szereplő tanítók névsora Sulák Istvánné által lejegyzett narratív 
forrásokból származik. Az adatközlők Bujáki Orbánné Tóth Angyelka, Mészáros István, 
Antóni Szabolcs (Sulák, 2015:98). 
18 Az intézmény megszűnéséről szóló információk és pedagógusok neveiről Sulák 
Istvánnéval Abonyban készült strukturálatlan interjú alapján történt lejegyzésre. Abony, 
2019. 11. 22. 
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3. sz. táblázat. A tenyőszigeti tanítók névsora az iskola megszűnéséig 1949-1972 
között 

 
Tanító neve Iskolai év 
Demény Gáborné 1949-1971 
Kis Ferenc 1953-1955 
Zöldi Éva 1955-1957 
Szabó Erzsébet  1957- 1958 
Máté Lajos 1957- 1958 
Ploj Józsefné  1960-1961 
Szegedi Pál 1963-1965 
Lökös József 1965- 1967 
Rozsinszki Andor 1966-1967 
Csömöz Károly 1971-1972 
Bogdán Judit 1971-1972 

 
Visszaemlékezések a tanyasi évekre 
 
Az egykori tenyőszigeti tanyai épület még mindig megtalálható Szolnok 
mellett. A 2007-ben megrendezett 50 éves osztálytalálkozó alkalmából 
felelevenítették emlékeit az egykori diákok. (Új Néplap, 2007. május 12.) 

Kiss Irén a tanyai iskolában eltöltött évekre nem pusztán a tanítást 
emelte ki, hanem azt is, hogy a pedagógusnak rendkívül fontos feladata 
volt a rá bízott tanulókból tisztességes embereket nevelni. Kiss Irén, aki 
maga is pedagógussá vált a következő gondolatokkal emlékszik vissza 
iskolai éveire: „Sokat követeltek tőlük, nem csak írni, olvasni, számolni 
tanítottak, de emberi tisztességre is. Én például diplomás lettem és ma is 
tanítok Jászladányban az alapítványi iskolában.” (Új Néplap, 2007. május 
12.) 

Tóth József a következő sorokkal emlékszik vissza diákéveire: 
„Általában reggel ötkor keltem. „Segítettem a jószágok etetésében, majd 
reggeli és irány az iskola. Focizni nagyon szerettem. Mi fiúk minden 
szünetben rúgtuk a gumilabdát, mert bőrfoci akkor még csak a 
nagycsapatok meccsein volt. Egyébként sok hasznos kerti és ház körüli 
tennivalóra megtanítottak bennünket, és én is több szakmát 
elsajátítottam.” Láthatjuk Tóth József visszaemlékezéséből, hogy egy 
tanyán nevelkedő gyermeknek mennyi feladata volt az iskolai 
kötelezettségei mellett. Busi Kálmán aki szintén a tenyőszigeti iskolában 
tanult, Tóth Józsefhez hasonlóan ő is kiemelte a gyakorlati jellegű 
tanórákat: „Még ásni, kapálni, kertet gondozni is {…}”  

Az egykori tanítók közül Veres Istvánné Zöldi Éva tanítónő vett részt az 
50 éves osztálytalálkozón, aki 1953-ben kezdtem meg tanítói munkáját 
Tenyőszigeten. Ő a következőképpen emlékszik vissza a tanításban 
eltöltött időre: ”Nem volt fegyelmezési probléma, mert a szülők is 
megkövetelték a gyerekektől a rendet, tiszteletet. Pedig akadt olyan 
osztályom, ahol negyvenketten ültek a padokban. 1953-ban kezdtem 
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tanítani és hatszázhatvanhat forint volt az első havi keresetem. Kezdetben 
még a lakásom is az iskolában volt.” (Új Néplap, 2007. május 12.) 

 
Összegzés 
 
A tenyőszigeti iskola történeti bemutatása 1926-1972 között nem teljes, a 
tanulmány meghatározott terjedelmét meghaladná a részletesebb 
áttekintés, így a kutatás nem tekinthető lezártnak, már csak azért sem, 
mert Tenyőszigethez hasonlóan, szintén Szolnok övezetében Alcsi-
szigeten is létrejött hasonló tanyai iskola, más néven zugiskola. A két 
iskola további neveléstörténeti összevetése tehát a kutatás 
továbbfejlesztésének tekinthető. A térség múltja és jelene szempontjából 
egyaránt lényeges a letűnt tanyai iskola felkutatása és történetének 
megismertetése, ezzel is gyarapíthatjuk a helyi kulturális örökség 
palettáját, így a kutatás gyakorlati hasznossága is ebből a szempontból 
közelíthető meg. A kutatás összegzéseként elmondhatjuk, hogy az egykor 
lakott Tenyősziget lakói sokat tesznek a sziget nevének 
fennmaradásérét19. A tanyai iskolák kialakulásuk történeti kontextusban 
való megközelítése azért is lényeges, mert egyrészről így válik lehetővé 
ezen intézmények rekonstruálása a források függvényében. Másrészről 
pedig a jelenleg még köztünk lévő tanyai tanulók és tanítók elbeszélései 
alapján olyan történetek birtokába juthatunk, amely által a 
neveléstörténeti kutatások ezen része újabb megvilágításba kerülhet.  

Köszönettel tartozom Sulák Istvánnénak, akivel a személyes interjúk 
alkalmával egyre több – és több iskolai történet látott napvilágot. A 
kutatás pontosabbá tételéhez járult hozzá a Szandaszőlősi Általános Iskola 
és AMI igazgatója, Hegyiné Mladoniczki Éva. Köszönöm 
igazgatóasszonynak munkámban történő közreműködését. 
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