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Henzsel Ágota általános iskolai tanulmányait a halmosbokri általános iskolában végezte.
A tanyasi iskolák létének utolsó aranykorszakában, abban az időben, azzal a generációval, amire a
tanulók, tanítók, tanárok és napjaink szakemberei is úgy gondolnak, mint a klasszikus, hatékony,
emberséges és szeretni való intézmények korszaka. Indíttatásához a családi légkör mellett ez is
nagyban hozzájárult. Helyismereti, személyes kötődésű kutatómunkájának középpontjába került a
nyíregyházi tanyák múltjának pontos, sok-sok levéltári forráson alapuló vizsgálata. A bokortanyák,
a tanyai igazgatás, a közigazgatás, azaz a paléták, a tanyabírók és az iskolák hiteles feltárója.

Halmosbokor helye a bokortanyák területén

A XIX. század második felében 41 palétába, közigazgatási egységbe sorolták a közel 70
szállásföldet, az alapos kutatás eredményeként sorravéve olvashatjuk a tanyabírók nevét is. Örömmel
fedezi fel sok család az ismerős neveket. A bokor kifejezés ezen a területen általánosan elterjedt volt
bármilyen csoportos megjelölésre, írásban Sexty András használta először 1823-ban: bokor-szállások.
Henzsel Ágota kutatásaiból tudhatjuk, hogy 1888-ban a nyíregyházi evangélikus tanyai elemi
népiskolákban 10 iskolakörben (Racskó-, Antal-, Henzsely-, Manda-, Újtelek-, Sulyánbokorban,
Sóskút-Felsőbadúrbokorban, Kis- és Nagycserkeszen) 708 tanköteles korú gyerek közül, 646 gyerek
iskolába járt, - közülük 471 fő magyar nyelvű, 175 fő tót nyelvű – és 575 gyermek evangélikus vallású
volt. Az azóta bekövetkezett szociális és infrastrukturális fejlődés ellenére a legjelentősebb változás
az, hogy megszűntek a tanyasi iskolák. A rendszerváltás után megkésve, de napjainkra teljes
mértékben bekapcsolódtak a tanyák a szuburbanizációs folyamatokba. A népesség száma stagnál az
elmúlt két évtizedben, összességében mintegy 10.000 fő él a bokortanyás térségben. Örvendetes,
hogy sok gyermek él a tanyákon, azonban jelentős mértékben differenciálódott társadalmi körülmények között. A XXI. század elejétől már leginkább a város különböző iskoláiban tanulnak a
gyerekek, „kint” Rozsréten és Nagycserkeszen működik iskola.

Henzsel Ágota: Paléták és palétások Nyíregyházán 1850-1886 - részlet

Bár rövid, de felemelő beszélgetéseink során közösen örültünk annak, ha hiteles információkat hallhattunk és láthattunk arról, hogy lassan újra a helyére kerül a bokortanyákról és az itt élő
emberekről kialakított kép a Nyíregyházán és a távol élők fejében is.
Henzsel Ágota írásai, a levéltári dolgozók munkája jelentős mértékben hozzájárul identitástudatunk kialakulásához és erősödéséhez. A városban fellelhető szobrok, domborművek, a rendezvények, az oktatáson belül a településföldrajz, remélhetőleg a helyismeretet tanítók anyagai, az
evangélikus vallásúak ismeretei tovább éltetik mindezt.
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Tirpák emlékhely – Halmosbokor (Komiszár Eszter fotói)
A fotókon a Halmosbokorban nemrég kialakított Tirpák emlékhelyet láthatják, mely létrejöttéhez jelentős mértékben hozzájárult Ágota. Ezáltal példát mutatva arra is, hogy kutatatásainak
sokrétű hozadéka a településfejlesztéshez is hozzájárul.
Tisztelettel, hálával és szeretettel gondolok rá. Kérem, emlékezzünk sokáig Henzsel Ágotára,
mint a bokortanyák kutatójára is!
Bácskainé Dr. Pristyák Erika

