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Az 1964–65-ös tanév a Jósvafői Általános Iskolában 
(Eszterhás István visszaemlékezése) 

 

 

Első közös munkaévünket feleségemmel együtt Jósvafőn töltöttük.  1964-ben 

végeztem az egri Tanárképző Főiskolán. A főiskolai évek alatt mind egyénileg, mind 
főiskolai szervezésben többször jártam Jósvafőn. A fő vonzerőt a barlangjárás 

jelentette, oly annyira, hogy diplomamunkámat is a környék barlangjairól 
készítettem, „A Szilicei-plátó szpeleológiája” címmel. Aki Jósvafőn barlangokkal 

kíván foglalkozni, nem kerülheti meg a Barlangkutató Állomást, amelynek akkor a 
budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani 

Tanszéke volt a gazdája, a tanszék élén dr. Papp Ferenc professzor úrral. 

Papp Feri bácsi (mi csak így hívtuk) más egyebek mellett arról volt nevezetes, hogy 
minden rászorulónak segített. Látván addigi barlangkutató tevékenységemet, azon 

volt, hogy Jósvafőn legyünk állandó jelleggel. Ennek érdekében közbenjárt az 
Edelényi Járási Tanács Művelődési Osztályán, hogy a megüresedett jósvafői 

pedagógus státuszra engem és a feleségemet nevezzék ki. Beadtuk a kinevezés iránti 
kérelmünket, és ki is neveztek 1964. augusztus elsejétől engem, mint tagiskola-

vezetőt, a feleségemet pedig beosztott tanárnak. A jósvafői általános iskola abban az 
időben a Színi Általános Iskolához tartozott, annak része, úgynevezett tagiskolája 

volt. 

 

 

Eszterhás István és felesége Zdeborszky Mária 1964-ben Jósvafőn 
(Fotó: Séra László) 
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1964 nyarán érkeztünk letelepedési szándékkal Jósvafőre, de hogy konkrétan, hol 
fogunk lakni arról fogalmunk sem volt. Így a már jól ismert kutatóállomásra 

mentünk. Ott kaptunk egy katonai parancsnoki sátrat. Abban rendezkedtünk be 
ideiglenesen. Volt benne egy asztal, két szék és három vaságy, egy-egy fekhely, a 

harmadik pedig szekrényként lett használva. Innen intéztük ügyes-bajos dolgainkat. 
Papp Feri bácsi azt javasolta, hogy keressünk a faluban albérletet. Ez nekünk nem 

igazán tetszett. Magyari Gábor barlangigazgató viszont felajánlotta a hatáskörébe 
tartozó, használaton kívüli Zsilipházat ott tartózkodásra. Ezt persze lakhatóvá kellett 

tenni. Volt benne egy néhány mázsás lerobbant szivattyú és mindenféle lim-lom. A 
kitakarításra, felújításra ráment a nászajándékba kapott pénzünk. Építőanyagokat 

kellett vásárolni és azokat beépítetni, melyet ki kellett fizetni, de rengeteg önzetlen 
segítséget is kaptunk, különösen az akkor a Kutatóállomáson tevékenykedő Kutas 

Tamástól. 
 

 
Eszterhásék lakása a jósvafői „Zsilipház” 1965-ben 

(Fotó: Eszterhás István) 

 

Az 1964–65-ös tanévben 80 tanulója volt a Jósvafői Általános Iskolának, 70 
gyermekkorú, ők két tanulócsoportba voltak sorolva, 10 esti tagozatos felnőtt pedig 
heti két alkalommal vett részt a tanításokon. Az egyik tanulócsoportban voltak az 

alsósok (az 1-4. osztályosok) – az ő vezetőjük a feleségem volt, a másikban a 
felsősök (az 5-8. osztályosok), kiket én tanítottam, neveltem (ESZTERHÁS I. 2016). 

Több mint 50 év távlatából már nem tudnám mindegyik volt jósvafői tanítványunkat 
felsorolni. Voltam ugyan néhányszor Jósvafőn azóta is, de ezen alkalmakkor nem 
találkoztam valamennyi ismerősömmel, így lassan elhalványodtak emlékeim. 
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(Kérésünkre a szerző megküldte az 1965-ös évfolyamokról készült osztály 
fényképeket, és azokat a cikk után, a nevek beazonosításával közlünk. A szerk.) 

A Jósvafőn is létezett iskolai rendszert nevezik összevont tanulócsoportosnak, 
melyekben egy osztállyal közvetlenül foglalkozik a nevelő, a másik három osztály 
tanulói pedig önállóan oldanak meg feladatokat, majd a tanóra utolsó perceiben 

beszámolnak róla (JAKUCS L.-NÉ 2009). Ez alól kivétel volt a rajz, az ének és a 
testnevelés, mely tantárgyak valamennyi osztály számára közvetlen foglalkozásokat 

jelentettek, az óraközi szünetek után pedig cserélődött a közvetlen és önálló 
foglalkozások rendje. A tanulók egyszerűen csak „hangos” és „csendes” óráknak 

nevezték e foglalkozásokat. Akik nem ismerik az összevont tanulócsoportos 

oktatást, úgy vélik, hogy az valami szükségmegoldás. A gyakorlat viszont azt 
mutatja, hogy az eredmények nagyon is jók. Bukások szinte nincsenek. Az önálló 

foglalkozásokon a magasabb évfolyam tanulói segítik a kicsiket, maguk pedig ez 
által állandóan ismételnek. Volt még egy ún. esti tagozat is, ők tízen tanulták a 

felnőtteknek szóló nyolcadikos tananyagot az én irányításom alatt, mert korábban ők 
csak hat osztályos (elemi) iskolába járhattak. Az előző tanéven szintén esti tagozaton 

már elvégezték a hetedik osztályt. 

Az iskola (ma Községháza) a falu közepén, a Petőfi úton volt, csaknem szemközt az 
italbolttal. Egyetlen tanteremből és mellette egy szertárnak, raktárnak és nevelői 

szobának használt helyiségből, valamint egy kis előtérből állt. Vele egybeépítve volt 
a tanítói szolgálati lakás, de abban elődöm, Körtvély Kálmán lakott feleségével, így 

azt én nem tudtam igénybe venni. 

A tanítási rend szerint délelőtt a felsősök kezdték a tanulást, délután az alsó 

tagozatosok tanultak, este pedig a felnőttek. Ha valamelyik tanár hiányzott, mert 
beteg lett, vagy hivatalos ügyben el kellett mennie, akkor a másik 50 %-nyi tanerő 

helyettesítette. Előfordult egyszer, hogy a feleségem egy hónapon át hiányzott. No, 
ekkor én fárasztó beosztásba kerültem. Délelőtt elvégeztem a tanítást a saját, felsős 

tagozatomban. Egy óra alatt kellett felmennem a Tengerszem Szállóba ebédelni, 
majd vissza a faluba (összesen mintegy 2,5 km), aztán helyettesítettem az alsó 

tagozatban és estére megjöttek a dolgozó felnőtt tagozat tanuló is. 

Mondhatnám, élénk társadalmi életet éltünk. Havonta 1-2 alkalommal összejártunk a 
helyi ismerősökkel, barátokkal. Már Jósvafőre való költözésünk előtt jó 

ismeretségben voltunk Magyari Gábor barlangigazgatóval, Maucha László 
kutatóház-vezetővel és munkatársával, Gádoros Miklóssal. Aztán megismertünk 

több jósvafői családot, többek között Garam Lajost, Berecz Lajost, Stubner Barnát, a 
haragistyai Balázs Laci bácsit és családját, de jóformán mindenkivel köszönő, 

beszélő viszonyban voltunk. 

Ezért aztán nagyon kellemetlenül érintett, amikor a járási művelődési osztályról 

közölték, hogy munkaviszonyunk Jósvafőn megszűnt és „népgazdasági érdekből” 
Rakacára neveznek ki minket pedagógusnak. Megkértem Leskó Pista 

szomszédunkat, kinek volt egy saját motorkerékpárja, hogy vigyen már el Rakacára, 
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megnézni, hova kívánnak helyezni. Leskó Pista, aki mindig készséges volt, most 
elutasított, mondván, ő nem megy abba a faluba, ahol már annyi kellemetlensége 

volt a cigányokkal, akik a lakosság kb. 60 %-át teszik ki. A cigánygyerekek aránya 
pedig nyilván nagyobb az iskolában. Ezek után nem fogadtuk el a kinevezést. Szinte 

mindent megpróbáltunk a Jósvafőn maradás érdekében. E törekvésünkben 
támogatott a Községi Tanács, a Szülői Munkaközösség, a falu pártalapszervezete, a 

megyei sajtó és természetesen Papp Feri bácsi is. Sajnos nem sikerült a helyben 
maradást elérni. A járási művelődési osztály második ajánlatát, mármint, hogy 

menjünk Szuhogyra, a tanévkezdés sürgető volta miatt elfogadtuk. Két tanévet 
tevékenykedtünk Szuhogyon, aztán a Dunántúlon telepedtünk le, de Jósvafőre 

mindig szívesen emlékezünk. 
 

Irodalom:  

  

ESZTERHÁS I. (2016): A barlangok szolgálatában – kézirat a szerző tulajdonában, Isztimér, 1-115 pp. 

JAKUCS L.-NÉ (2009): Falu – család – iskola – gyerekek kapcsolata az 50-es 60-as években – 

Jósvafői Helytörténeti Füzetek 30: 28-30. 

 

      Eszterhás István 

 

 
Az egykori iskola ma Községháza 

(Fotó: Izápy Zsóka 2004) 

A következő négy oldalon az 1964-65-ben a jósvafői iskolába járó 8 évfolyam 

fényképét mutatjuk meg. A képeket az Eszterhás házaspár készítette 1965 tavaszán. A 

gyerekkori képek beazonosításában a legtöbb segítséget Silye Istvántól kaptuk. 
Köszönet érte! (A szerk.) 
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1. osztály 

Felső sor balról jobbra: Garan Margó, Szajkó Pista, Győri Zsuzsa, Garan Marika, 

Eszterhás Istvánné (Babi néni), Magyari Gábor, Bak Jutka, Tóth József / Alsó sor: Szajkó Jutka, 

Szajkó Sándor, Botló Piri, Maurnyi Klárika, Fuszkó Józsi, Garan Erzsi  

 

 

2. osztály 

Felső sor balról jobbra: Obbágy Ilonka, Eszterhás Istvánné (Babi néni), Bak Laci, Garan Ibolya / 

Alsó sor: Garam Lajcsi, Dávid Ica, Ardai Bandi, Silye Erzsi, Garan Lajos  

 



 JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44.  

7 

 

 

3. osztály 

Felső sor balról jobbra: Szajkó Marika, Garan Zoltán, Eszterhás Istvánné (Babi néni), 

Ráki Erzsi, Horvát Béla, Pogány Józsi / Alsó sor: Lázók János, Vostyár Kati, 

Boros János, Tóth Erzsébet, Gál Jani 

 

 

4. osztály 

Felső sor balról jobbra: Varga László, Dovola Malvin, Eszterhás Istvánné (Babi néni), 

Drótos Edit, Lázók Ferenc / Alsó sor: Ardai László, Gál Erzsike, Dovola Béla, 

Vostyár Margit, Dely Tibor 
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5. osztály 

Felső sor balról jobbra: Maurnyi István, Farkas Irén, Hegedűs Mária, Eszterhás István, 

Tarjányi Lajos / Alsó sor: Jóna László, Tóth Ilona, Pogány Erzsébet, Garan Olga, 

Vostyár Lajos / Hiányzott a fényképezés napján: Győri Zsuzsa 

 

 

6. osztály 

Hátul fent: Eszterhás István / Felső sor balról jobbra:Parajdi Ferenc, Dely Károly, Tarjányi Béla 

(a két lány mögött középen, alig láthatóak) és Maurnyi József / Alsó sor: Gáti Kálmán, Dovola Éva, 

Palcsó Erzsébet, Silye Pisti, Pogány Lajos / Hiányzott a fényképezés napján: Garam György 
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7. osztály 

Felső sor balról jobbra: Horvát Laci, Eszterhás István, Dely Árpád, Ruszó Béla  / 

Alsó sor: Lázók István, Vostyár Ica, Bak Józsi 
 

 

8. osztály 

Felső sor balról jobbra: Garan Béni, Bak István, Bak Feri, mögöttük Eszterhás István 

tanár úr, Pogány Laci, Botló Lajos, Lakatos Jenő, Silye Lajos / Alsó sor: 

Bak Kati, Gereguly Erzsébet, Dely Rózsika 


