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Fodor István Ferenc

Jászjákóhalma tanyavilága

Mivel az ember általában szívesen telepedett le a folyók mellé — hiszen közel volt az
ivóvíz -, így a Jászságban is egymást érték a települések a Tárna mellett 3—4 km-re egy-
mástól Dósa1, Négyszállás, Jákóhalma: - majd a Zagyvánál Mihálytelek1. A határuk viszont
irdatlan távolságba nyúlt ki, különösen keleti irányban, hiszen messze volt oda a folyó nél-
küli Apáti, vagy Kisér, mely viszont már a nevét is egy kis vízfolyásról kapta. Négyszállás
aztán a török időkben elpusztult, határán a szomszédok osztoztak.

A jákóhalmi határ is nyugat-keleti irányban kb 14 km hosszú. Maga a belterület a Tárna
bal magaspartjára települt, közelében gazdag legelő, később itt ültettek szőlőt, erdőt.

A távolabbi határrészek jelentősége akkor nőtt meg, amikor a török elvonulása után
visszatértek az elmenekült lakosok, normalizálódott az élet és más vidékekről is - főleg a
Felvidékről - földváltók érkeztek.

1758-ra elfogyott a megváltható föld, s 1770-ben már azt is kimondta a Tanács, hogy ne
a gyepet törjék fel, hanem ki-ki a Varjasról szántson.4 Ez az elnevezés tehát már több mint
240 évvel ezelőtt is ismert volt. Az elnevezés eredete is ismert: „Varnyas nevét vette egy ez-
előtt századokkal vidékén tenyészett erdőtől, melyből a még jelenkori legöregebb emberek
emlékezetére fennmaradt maradványokba temérdek varnyú tenyészett." Ezt viszont Fodor
Ferenc egy 1864-es feljegyzésre hivatkozva írta le.5 Ebből tehát az következett, hogy az
1700-as évek vége körül - amíg az 1864-ben élt legöregebb emberek vissza tudtak emlékezni
- ezen a tájon még vélhetően a hajdani természetes növénytakaró tölgyerdeinek maradványa
lehetett, ami a redempció által megváltott és használatba vett földekkel egyre kisebbre zsu-
gorodott össze.

A 19. század közepén aztán a terület szempontjából is fontos változások történtek, mert
1856-ban tagosítottak a határban és az egy tagba került földek nagyban elősegítették a tanyá-
sodásf. Az pedig a hely elhelyezkedéséből következett, hogy itt volt legerősebb és legkorábbi
a tanyásodás, hiszen a faluban lakó tulajdonosok ilyen messziről már naponta nem nagyon
jártak haza. Oda-vissza az út négy órahosszát kitett. A Varjasra három földút vezetett; a kö-
zépső, leghosszabb a Győri - vagy Iskola dűlő a később felépült iskoláról elnevezve. A jász-
telki oldalon a hasonlóan hosszú Virágosi dűlő, az apáti műút felőli oldalon a rövidebb He-
gyeshalmi - vagy Homok dűlő, mely a végén derékszögben össze volt kötve a Gyóri dűlő-
vel az iskolánál. Ennek közepéből indult a legtávolabbi pont felé a Szöghatár, vagy Pista

1 Ma Jászdózsa.
2 Ma Jászjákóhalma
3 Ma Jásztelek. Egyébként itt is Tárnának hívták a már egyesült két folyót; a mai Zagyva elnevezést az összefolyástól lefelé

a tudósok döntötték el, földtörténeti okok miatt.
4 Jászjákóhalma tanácsülési jegyzökönyve 1770, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár.
5 Fodor Ferenc: A Jászság életrajza. Budapest, 1942
6 Fodor Ferenc már tud tanyákról 1850-ben is, de négy településen együtt adja meg a számukat, így még az sem derül ki, hogy

Jákóhalma határában hány volt, nem hogy a Varjason.
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dűlő.7 Ahogy Erdei Ferenc látta, a folyómenti jászsági falvakban a belterülettől távoli határ-
részen sorban épültek a tanyák a dűlőút8 mellé.' A tanyák először a belterületi kültelkeknek a
szerepét vették át10, ahol korábban az istállók voltak a nagyobb állatokkal és a szérűskertek.
A távoli földek tulajdonosai először csak kutat ástak az állatok számára, majd állásokat,
ahol fedél alá húzódhattak rossz idő esetén. Később már kunyhók következtek, ahol egy-
egy éjszakára, főleg a nagyobb nyári munkák idején kint maradhattak.

Végül kint maradtak állandóan, mivel az állatok már ott voltak, körülötte volt a birtok. Fel-
épült a jellegzetes jászsági tanya lakóházzal, istállóval, óllal, esetleg góréval, galambdúc-
cal, méhessel stb.

Később aztán a tanyák száma azzal is nőtt, hogy az új generáció új tanyát épített a szülői
tanya mellett; nem egy alkalommal egész sor tanya épült a családi föld darabolódásával pár-
huzamosan. Ilyen volt pl. a Varjason a Farkas, a Lékó, a Terjéki család terjeszkedése, melyekhez
hozzájárult a szomszédos földek és tanyák házasság révén egymáshoz kapcsolódása: pl. a
Lékó-Deszpoth-László tanyasor esetében, mely 5 tanyát is eredményezett.

Miután egyre szaporodott a lakosság, egyre nagyobb szükség lett volna iskolára is, de
amikorra az megvalósult, addig még két évtizednek kellett eltelni az első említéstől. 1908-
ban már az iskolaszék javasolta, hogy egy osztályt a tanyán kellene felállítani, természetesen
tanítóval együtt, mivel ott 30 iskolaköteles gyerek él." Itt még általában volt szó a tanyavi-
lágról, nem kifejezetten a Varjasról, de magában a községben sem igyekezett nagyon az elöl-
járóság az iskolaépítéssel. Éppen abban az évben épült fel a mai Öreg iskola, hosszadalmas
viták után.

Aztán jött az első világháború és 1916-ban a minisztériumi vélemény, mely szerint az
egész határban két iskola lenne szükséges l-l tanteremmel és l-l tanítóval, melyre az volt
a reakció, hogy: „Az iskolaszék a fenti rendeletet tudomásul veszi, de magvalósítását boldo-
gabb időkre halasztja. "'- El is lett halasztva rendesen, hiszen jött az 1919-es bolsevik uralom,
aztán Trianon. 1923-ban született döntés; Fazekas Sándor helyi építőmester lett megbízva
a két iskola felépítésére a Kapitányréten és a Varjason.13 Ő épített már a faluban több iskola-
épületet. Több helyszín szóba került, végül az lett a meghatározó, hogy honnan érkezett a
legjobb ajánlat; ez pedig Terjéki Lászlóé volt, aki a saját földjéből díjmentesen bocsájtotta
a község rendelkezésére azt a területet, ahol az iskola 1927-ben a Klebelsberg iskolaépítési
program keretében felépült.14 Ettől az időtől kezdve az számít Varjasnak, ahol az iskola von-
záskörzete volt.

A határ legtávolabbi pontjára vezető Szöghatár dűlő nekiment a jásztelki határnak, ahol
Terjéki Pál tanyája15 és földje volt. Itt kb. 100 méteres szakasz hiányzott ahhoz, hogy

7 A Pista dűlő nevet azzal érdemelte ki, hogy - velem együtt - ott nyolc István keresztnevű lakott és csak egy Imre viselt más
nevet az 1940/50-es évek fordulóján.

8 A dűlőutak a tanyára kivezető földutak voltak, melyek a düllőfoldeket választották el egymástól. A megnevezés nem
egységes: írták, mondták déllőnek, délőnek, düllőnek, dűlőnek.

9 Erdei Ferenc: Magyar tanyák. Budapest, 1960.
10 Ezt Fodor Ferenc is így látta (Jászjákóhalma története, Jászberény, 2008) könyvében.
11 Váradi Zoltán: Adatok a jászjákóhalmi iskola történetéhez. Kézirat, 1958.
12 Váradi Zoltán: Adatok a jászjákóhalmi iskola történetéhez. Kézirat, 1958
13 Váradi Zoltán: Adatok a jászjákóhalmi iskola történetéhez. Kézirat, 1958
14 Fodor István Ferenc: 70 éve épült a varjasi iskola. In: Jászsági Évkönyv, Jászberény, 1997.
15 A tanyát az 1940-es években elbontották. Az öregek még emlékeztek „Terjéki Pálya sergőjére", mely egy olyan nagy kör

alakú fészer volt, melyben lovaskocsival meg lehetett fordulni.
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kapcsolat legyen a jászapáti Pethes dűlővel. 1933-ban a község megvásárolta Terjéki gaz-
dától ezt a területet, így Jákóhalma - és egy gyepen át - Jásztelek felől is megnyílt az út Jász-
apáti felé." Hajdan egyébként itt vezetett a Jászapátit Alattyánnal összekötő földút a Szög-
határ sarkát érintve.17

A nehéz megközelíthetőség ellenére fordultak itt meg jeles személyiségek is; dr. Czettler
Jenő közgazdász a jákóhalmi választási körzet országgyűlési képviselője volt 1921-1935
között, s mivel az iskola 1927^ben épült, valamikor 1927 és 1935 között legalább egy alka-
lommal - zord téli időben - megfordult itt ő is; talán ő volt a legmagasabb rangú személy,
aki erre járt, mivel egy időben a Parlament házelnöke is volt.18

1935-ben a Varjas 2.752 holdas területén 312 ember élt.19 Nem tudjuk, hogy ezt hogyan
számították ki, de valószínűnek tartom, hogy a községi iskola, a kapitányréti iskola és a var-
jasi iskola egymástól való távolsága alapján állapították meg, hogy a határ melyik pontjához
melyik van közelebb és így nagyjából fedte a valódi vonzáskörzetet a terület, hiszen nyilván-
való, hogy az arra lakók érdeke az volt, hogy a legközelebbi iskolába járjon a gyerek. A
területnek az a része, mely Jásztelek és Jászapáti felé volt a határ - egyértelmű, a falu fel és
az északi irányban viszont a falsi, illetve a kapitányréti iskola vonzáskörzete nem annyira
éles. A Varjasra kiszámított terület egyébként közel harmadrésze az összhatár területének.
A tanyasi lakosságnak is kb. hannada élt a Varjason, mivel ez időben minden ötödik ember
tanyán élt és a több mint 900 főnek ennyi a hannada. A másik harmad a kapitányréti körzet,
a harmadik pedig a belterület körüli tanyasi lakosság.

A tanyák száma nincs megadva, de ez is az össztanyák harmadához közelíthet. A Hor-
váth Péter Honismereti Szakkör már évek óta gyűjtötte a tanyák adatait, mely természete-
sen annál nehezebb feladat, minél inkább előre haladunk az időben.:o Az egész tanyavilágra
306 tanyaszerű objektumot sikerült összegyűjteni, ami ugyan biztosan nem fedi a valósá-
got, hiszen egy időben nem létezett ennyi tanya. 1856-tól több mint másfél évszázad telt el : i,
s az egyik tanyát elbontották, a másikat felépítették. Azoknak már nincs élő tanúja, amelyek
már akár a 19. század végére is megszűnhettek. A feltüntetett objektumok egy része nem
volt valódi tanya - ezért használjuk a tanyaszerű objektum kifejezést. Volt, ahol csak istálló
volt, volt ahol alkalmi épület fából, melyet időszakosan használtak ott lakás céljára. De akad-
tak a téeszesítés időszakában felépített istállók - pl. a Szöghatár düllő belső végén a Lukácsi
tanyán 50-es lóistálló épült 1960-ban a Petőfi téesznek", - különböző funkciójú épületek,
melyek éppen akkor kezdtek épülni, amikor a tanyavilág meg megszűnőben volt.

16 Az 1970-es évek végén a tanyák megszűntével nem csak ezt a szakaszt, hanem az egész szőghatári düllőutat felszántotta a
tsz, de az már úgysem vezetett sehová, mert az apáti határban már korábban felszántották a Pethes düllőt is.

17 Ha ez az út a műutak megépítése után is megmaradt volna, akkor egész másképp alakult volna a terület sorsa. Szüleim néhány
alkalommal vittek dinnyét árulni az alattyáni piacra a részben a régi nyomvonalat követő földúton.

18 Látogatásáról tudósítás jelent meg az egyik jászsági lapban, azonban nem emlékszem a lap címére és az időpontra, mely a
Jász Múzeum könyvtárában került a kezembe.

19 Őrsi Julianna: A társadalom kihívásai - A mikroközösségek élete. Túrkeve, 2004.
20 A 201 l-es megyei honismereti pályázaton a szakkör második díjat nyert az anyaggal.
21 Amint korábban is jeleztem; a tagosításkor lendült fel a tanyaépítés, de ez nem jelenti azt, hogy elvétve már nem voltak ilyen

építmények.
22 Az elnevezés azt jelentette, hogy 50 ló számára épült az istálló. Nem volt hosszú életű, hiszen nem csak a tanyák fogytak

rohamosan, hanem a tsz. lovai is. 20 évvel később már az egész határra kiterjedő - közben egyesült - tsznek összesen két lova
volt a kisérháti istállóban.
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Az egész tanyavilágban a tanyák száma az 1940-es évek végén lehetett a legtöbb, amikor
250-300 tanya létezhetett, s ennek harmada a varjasi részen közel száz volt. Az 1960-as nép-
számlálás előtt utoljára rendezték a tanyán is a lakcímeket, akkor még mindig közel 200
volt a tanyák száma az egész határban2', viszont a Varjason gyorsabb volt a megszűnés, mivel
távol volt a műúttól, buszjárattóP, talaja pedig kötött fekete lévén saras időben járhatatlan
volt. Csak a nyugati részén nyúlt le Jászdózsa felől egy magasabb, homokosabb sáv néhány
kiemelkedő halommal (pl. a Tolvajhalommal). Távolabb is van elszórtan néhány alacsonyabb
halom (Retekhalom, Koldushalom), a legtávolabbi ponton pedig a mesterségesen összehányt
Hármashatárhalom.:5

Ahogy Lukácsi Istvánná visszaemlékezett: kezdő pedagógusként hívták oda:6 és amikor
rákérdezett a tájat ismerőkre, hogy milyen vidék az, azt a választ kapta, hogy „nagyon sokszor
jó lenne, ha az embernek szárnya lenne, mert akkor egész szépen tudna közlekedni."27 A ta-
nyavilágban többször is szóba került, hogy ahol lehet; célszerű tanyaközpontokat létrehozni.
A jákóhalmi határban nem voltak olyan tanyabokrok, mint a Nyírségben és nem voltak olyan
területek, ahol különösen sűrűsödtek volna a tanyák, vagy akkora távolságok lettek volna a te-
lepülések között, mint a két Kunságban. A Kapitányréten amiatt sem volt az ilyen elképze-
léseknek realitása, mert félúton volt Jákóhalma és Jászapáti között - 6-6 km-re -, az akkori
viszonyok közt is már forgalmas műút mellett, 1926-től buszjárattal mindkét irányba. A jász-
dózsai határban 2-300 méterre futott az 1909-ben megépített vasút a határtól, ahol volt egy
vasúti megálló. Könnyebb volt eljutni Pestre az ottani tanyavilágból, mint magából a köz-
ségből.

Mint fentebb olvasható; erősen más volt a helyzet a Varjason. Ugyanakkor, - amikor az
említett népesedési adat született: Jász-Nagykun-Szolnok megye alispánja a belügyminisz-
ternek összesítő jelentést küldött, melyben azt írta: „Jászjákóhalma községben külterületi
központnak... tisztelettel javaslom a Varjassy28 iskola kijelölését. A tanyai lakosság ügyes-
bajos dolgait hetipiaci napon szokta elintézni és a marhalevél kezelés volna az egyedüli
tennivaló, mellyel az ottani tanítót lehetne megbízni.2'

Mivel a Varjasi iskolával kapcsolatban már írtam egy hosszabb cikket30, így ha a részle-
tekbe nem is akarok belemenni - az iskolától függetlenül nehéz a varjasi tanyavilágról írni
a következő 37 évben, 1927-1964 között. Ám a tevékenységet két időszakra kell osztani, mert
teljesen más volt az első két évtized, mint a másik hasonlóan hosszú időszak. Az iskola —
különösen az első időszakban - kulturális centrum is volt, előadásokkal, bálokkal. Még

23 Mivel ekkor még én is a tanyán éltem, így emlékszem, hogy a 1 14-es számot kaptuk - a Varjason a legnagyobbat, de ebben
benne volt a belterület közeli tanyák egy része is -. a kapitányréti tanyavilág még ezután következett a sorban.

24 A legközelebbi buszmegállók (és maga a műút) 2-6 km-re voltak a Varjas különböző részeitől a Kapitányréten, illetve már
a jászapáti határban, melyek 1926-tól funkcionáltak. A jásztelki határban - az új regionális szeméttelephez - kiépített út,
melyen Jásztelekre és Jászapátira lehet közvetlenül eljutni, csak 1999-ben készült el. Ez az út már van, ahol 200 méterre is
megközelíti a varjasi határrészt.

25 Mindkét irányban több kilométeren át ajászapáti és a jásztelki határon is kisebb határhalmok sora áll, a Jásztelek felőli düllő
pedig a Peres határ nevet viseli, bizonyítva, hogy hajdan viták tüzében húzták meg a határt egymás közt a szomszédok ezen
a mindegyik településtől távoli területen

26 Ez 1942-ben volt, amikor Szécsényi Erzsébet távozott onnét.
27 Béreltük Pákát. = Jászsági Évkönyv. Jászberény, 2009.
28 Vélhetően úgy gondolta az alispán, hogy egy személyről van elnevezve az iskola; innét lehet az -ssy végződés.
29 Őrsi Julianna: társadalom kihívásai - A mikroközösségek élete. Túrkeve, 2004.
30 Jászsági Évkönyv. Jászberény, 1997.
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civil szervezet is alakult 1934-ben Varjasi Polgári Olvasókör néven. De havonta egyszer
kijárt ide a község papja is. Jézus Szívekor- általában júniusban - volt a varjasi iskolai ká-
polna búcsúja3' misével, ahogy a faluban is. Ebben az időben akartak építeni egy külön leven-
teoktatást segítő épületet is, de az nem valósult meg.3: A leventeoktatás viszont igen; ma-
gában az épületben, hiszen ez akkor országos mozgalom volt.

Az első kinevezett tanító Varga Imre volt, aki 1927-től 1936-ig; 9 évig tanított itt, amikor
behelyezték a községbe. A következő időszak eléggé zavaros: egy évig Faragó Imre, másik
egy évig Szegfű József volt helyettes tanító. 1937-ben ugyan Béres Bélát kinevezték, de a kö-
vetkező évben már katonai szolgálatra hívták be". Tóth Kelemen József szintén egy évet
tanított itt helyettesként, akit Farkas László követett34, aki szintén bevonult katonai szolgá-
latra. A '40-es évek elején már Szécsényi Erzsébet okleveles tanító volt ott, aki úgy került
ide Nagykátáról, hogy a közelben lakott a rokonsága, lévén édesanyja jákóhalmi.35 Volt olyan
időszak is, amikor-pl. 1943 első részében tanítóhiány miatt egyáltalán nem volt tanítás.36

Utána Tátrai Ferenc került ide szintén helyettes tanítóként, de a következő évben már ő is
katonai szolgálatban volt. Tombolt a második világháború. Mivel ő utána még hadifogságba
is esett, így csak 1947-re tért vissza tanítani, majd Jászapátira távozott. Utána kissé stabi-
lizálódott a helyzet, mert a közeli tanyáról a frissen végzett Farkas Katalin tanított 1948-tól
1952-ig, később már Toró Zoltánné néven - férje mezőgazdász volt -, majd elköltöztek Túr-
kevére. Őt Papp Ilona követte, aki egészen 1961-ig maradt itt 9 éven át. Akkor sajnos egész-
ségügyi okok miatt nyugdíjba vonult fiatalon. Érdekes volt az 1950-es évek időszaka, hiszen
amellett, hogy a Rákosi diktatúra volt, oktatás terén akkor volt a varjasi iskola a legjobb
helyzetben. Ahogy azt Tihanyi Károly mesélte; volt akkoriban a Járásnál egy Zalai nevű mű-
velődési szakember, aki kijárta, hogy két tanerős legyen az iskola.37 Tihanyi Károly 1953-ban
került ide és leghosszabb ideig - 9 és fél évig tanított itt. Amíg ketten voltak: Papp Ilona volt
az igazgató-tanító, aki a felsőseket tanította délelőtt, Tihanyi tanító úr meg az alsósokat dél-
után. A 4-4 osztály együtt járt. Amikor ő bekerült a faluba, még egy évig Szabó Fekete Mária
követte utolsóként.

Az 1940-es évek végétől merőben más időszak,következett. A kiépülő diktatúra előbb a
római katolikus népiskolából állami általános iskolát kreált, megszűnt az olvasókör is, hiszen
egyesületek sem működhettek 1950 után belügyminiszteri rendeletre. A tanteremben álló
oltár egy bezárt fadoboz lett, melynek hasadékain kukucskáltunk be. A hidegháborús idő-
szakban a leventeoktatás helyett légóoktatás volt.38

31 Van. aki úgy emlékszik, hogy Szent Lászlókor. Ennek oka az lehet, hogy általában Jézus Szíve is júniusra esik, László nap
pedig mindig - és a terület felajánlója Terjéki László volt.

32 Fodor István Ferenc, 2008.
33 Később Jászdózsán telepedett le.
34 Ő később bekerült a községbe, majd iskolaigazgató lett. Felesége betegsége miatt 1955-ben Felsőtárkányba költöztek hegyi

levegőre.
35 Miután lehetősége volt, visszament Nagykátára, majd Szentmártonkátáról iskolaigazgatóként ment nyugdíjba. Mivel erede-

tileg apáca is volt, a rendszerváltozás után Pesten bekapcsolódott a Kalocsai Nővérek munkájába.
36 Tóth Gáspár volt kapitányréti lakos szerint ilyenkor oda jártak iskolába a varjasiak; már amikor pl. belövés miatt 1944/45-ben

nem szünetelt ott is a tanítás.
37 Ez az állapot 1953-1961 között állt fenn.
38 Légoltalmi oktatás, mely abszolút felesleges volt; pl. mit kell tenni atomrobbanás esetén. Ennek inkább a gaz imperialisták

elleni riogatás volt a célja.
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Sajátos volt, hogy amikor már elkezdődött a tanyák elnéptelenedése - a tsz-esítés39 miatt -,
akkor fejlesztették két tanerőssé az iskolát és még egy ideig házi boltot is működtetett az
iskola melletti tanyán a földművesszövetkezet.40

A Varjason is ritkulni kezdtek a tanyák a '40-es évek végétől és ez a folyamat tíz évvel
később az újabb téeszesítési hullám hatására felgyorsult. Azt úgy segítette elő a Községi
Tanács, hogy az akkori igényekhez képest óriási vásártér nagy részét kijelölték építési telek-
nek, 1963-ban pedig eldózerolták az öreg temetőt is és ott is lakások épültek. Mindkét he-
lyen túlnyomórészt tanyasiak - ezen belül is varjasiak telepedtek le.

Az iskola sorsa is beteljesedett, amihez hozzájárult az is, hogy 1961. december 15-ről 16-
ra virradó éjszaka a tető nagyobbik része leégett az áthelyezett kémény hibája miatt.41

Az itt tanuló gyerekeknek - köztük nekem is - akkor 3 nappal hosszabb volt a téli szünet,
mivel még annyi idő hiányzott az országos szünet kezdetéig. A szünetben aztán megoldódtak
a problémák; az illetékesek döntöttek, hogy ha a szülők meg tudják oldani, hogy a volt szol-
gálati lakásban berendezhető lesz a tanterem - ehhez le kellett zárni a tető megmaradt részé-
nek szabadon tátongó végét -, akkor folytatódhat a tanítás. Természetesen vállalták, hiszen
mit tudtak volna kezdeni velünk télvíz idején? Januárban így folytatódott a tanítás - akkor
már egyébként is mind a nyolc osztályban együtt, hiszen már talán tíznél többen sem voltunk
összesen. 1961-ben Tihanyi Károly egyedül maradt és már nem is lakott ott - a községből
járt ki - így nem volt gond a szolgálati lakás hiánya sem és a kis tanuló létszám is csak előny
volt. Az utolsó másfél évben - miután ő bekerült a belterületi iskolába 1963-ban -, az addig
a Kapitányréten tanító Szabó Fekete Mária zárta a sort, aki viszont nem tudott biciklizni;
busszal járt ki Jászberényből a Kossuth megállóig42, ami kb. 6 km-re volt az iskolához. Onnét
a tsz lovaskocsija vitte az iskoláig, délután meg vissza.

1964-ben megszűnt a tanítás - s mi, részben hajdani tanulók is segítettünk a bontásnál,
mint a jákóhalmi gimnázium tanulói. Mivel az épület a Községi Tanács tulajdona volt, így
az elbontott épület anyaga bekerült a községbe; pl. a még használható ablakok rákerültek a
helytörténeti gyűjtemény korábbi épületére, melyen mi szakkörösök, - köztük volt varjasiak
- még évtizedeken át nézhettünk ki a Bajcsy-Zsilinszky utcára.

39 A szovjet mintára alakuló termelőszövetkezetek 1948-ban indultak az országban, Jákóhalmán 1949. december elsején alakult
az első. Több megtorpanás után (1953. 1956) 1959-ben szó szerint beverték az embereket erőszakkal. Nem volt értelme tovább
a tanyán maradni, mert körülszántották, nem a saját földje vette körül, ha az állatok kárt tettek, azt ki kellett fizetni a tanya
gazdájának.

40 Ennek oka azzal függhetett össze, hogy a Rákosi korban a sűrűbben lakott, távolabbi tanyavilágban falvakat hoztak létre mes-
terségesen. Ilyen a Jászságban Jászivány, Jászágó és Jászboldogháza. A Varjas esetében ilyesmi nem merült fel.

41 Mivel akkor voltam hetedikes, így engem is érintett a téma, noha mi nem a falu felöli oldalon laktunk és egyébként is két
km-re, így nem vettünk észre semmit. Aznap igen erős szél volt és senki nem sejtette, hogy a padláson a kéményen lévő
egérlyukon át felizzik a mellette lévő fagerenda és kigyullad a tető. Két tűzoltóautó indult két útvonalon; az egyik a szom-
szédban akadt el a sárban, a másik megérkezett, így a volt tanítói lakás teteje megmaradt.

42 A megálló neve onnét származik, hogy az '50-es évek egyik tsz-ét így nevezték és a közelben volt az egyik épülete, illetve
földterülete. Az 1960-as évek elejére már csak a Béke és a Petőfi tsz maradt, 1964-ban pedig azok is egyesültek Béke néven,
de a megálló neve egész a rendszerváltozás utánig megmaradt. Ma is megvan, de már Budai tanya néven a legközelebbi ma
is lakott tanyáról elnevezve.
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Az oltár megmaradt a tűz után; azt befogadta a közeli tanya tulajdonosa. így 1962-től
néhány alkalommal Lukácsi Isrvánéknál volt mise havonta az egyre ritkuló arra lakóknak.
Akkoriban Frindt Jenő apátkanonok volt a község papja.43

Arra az időszakra már erősen elfogytak a tanyák a Varjason, s mivel 1968 előtt a tanya-
helyeket beszántották - a korábban elbontottak bekerültek a tsz területébe, s nyomuk sem
maradt.44 Én ugyan nagyanyámmal már bent laktam a községben - tanulmányaim miatt -,
de szüleim csak 1965 novemberében költöztek utánunk, s a mi tanyánknak is a beszántás
lett a sorsa. Ahogy a többi tanya is megszűnt - és ehhez hozzájárult, hogy az 1970-es években
nagy belvízlevezetési munkák keretében árkokat ástak az egész Varjason - átraktak és meg-
szüntettek több volt düllőutat. A táblásításra tekintettel nem vették figyelembe az eredeti
Holt-Tarna folyásokat, melynek az lett a következménye, hogy az utak mellé egyenesen
ásott árkok hol fél méter, hol három méter mélyek. A talajvizet pedig úgy lehúzta, hogy na-
gyobb kárt csináltak vele, mint hasznot. Egy példa a határ folyásviszonyainak átalakítására:
valamikor még a hatvanas években Tarnaörs környékén kiöntött a Tárna és a rengeteg ka-
nyarral tarkított - emiatt a légvonalnál jóval hosszabb folyamkilométeres távon - Holt-
Tarnában egész a jásztelki határig eljutott az élő Tárna vize. Ott akadt el a Szöghatárnál az
1950-es évek fordulóján az apáti Csátés mocsarának lecsapolására épült Kanálisnál45.

A rendszerváltozásra már csak egy szem lakott tanya árválkodott az egész Varjason, mely-
nek részbeni leégése után a tulajdonos átköltözött a közeli másik tanyára, amíg az is teljesen
tönkre nem ment. Miután néhány éve beköltözött Jászapátira - ahol korábban is volt lakása -,
ma már az egész Varjason egyetlen lakott tanya sincs, csak néhány tanyahely, esetleg rom.

Hogy mi lett a változás? Az addigi egységes tsz-terület helyett számtalan tulajdonosa lett
a területnek, nem csak a tsz-ből átalakult gazdasági társaság földje, hanem kisebb-nagyobb
egyéb parcellák váltogatják egymást. Elvileg ugyan vissza kellett állítani a korábban felszán-
tott Szöghatár düllőt is, de valójában nem járható és el van szántva. Nincs rá szükség, mert
a korábban a jásztelki határon járt nyomvonalakat követik az arra járók. Több helyen viszont
azért nem járhatók a régi düllők, mert a két oldalon elburjánzott akácbokrok miatt soká szá-
rad ki a sár és aki mégis belement, az olyan mély árkokat húzott benne, hogy inkább kívülről
kerülik meg a fákat, minthogy elakadjanak, vagy felakadjanak.

A hajdan gyerekzsivajtól hangos Varjasi iskolából is mi maradt? A még élő varjasiak so-
káig tervezték, hogy egyszer össze kellene jönni, aztán egyszer valóban összejöttek; először
éppen az iskolatűz 34. évfordulóján 1995. december 16-án. Aztán azóta minden évben - álta-
lában Pünkösd utáni vasárnap. Mivel sem hely, sem megközelíthetőség szempontjából nem
ideális a hely, így a faluban misével kezdődik a találkozó és a gazdakörben folytatódik be-

43 A hitélet korábban nem volt igazán jelentős, hiszen a Rákosi-korban erről szó sem lehetett. 1957-től a két évig a faluban élő
Devánszky Imre plébános - megfelelő közlekedési viszonyok esetén - biciklivel járt ki hitoktatásra az iskolába. Tihanyi Károly
tanító pedig az enyhülő diktatúrában néhány alkalommal tanyasi búcsút is rendezett sergővel, sátrakkal júniusban, a hagyomá-
nyos időben.

44 Az 1968-as Új Gazdasági Mechanizmus már piaci alapra helyezte ezeket a dolgokat is, - már amennyire lehet a szocializ-
musban erről beszélni. A továbbiakban, ha a tanyát elbontották és nem adták el a helyét a tsz-nek, akkor a volt tulajdonosé
maradt. Ahol tehát ilyen nagy összefüggő földterületek közepén található „kis erdőket", gazzal benőtt négyzeteket lát az arra
járó, rajta gyakran épületmaradványokkal - az már az 1968 után elköltözött tanyasiak hajdani otthonát látja.

45 Mivel abban az időben az egész Varjason nem volt másik mesterségesen ásott csatorna, így a csatornát jelentő kanális szó
földrajzi névvé vált.
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szélgetéssel, kvatyerkézással. Volt, amikor nyolcvanan is összejöttünk, ma már csak 15-20-an;
igaz, hogy Pesttől-Szolnokig. Egyre kevesebben élnek és egyre öregebbek.

A 17 alkalomból kétszer sikerült kijutni is oda a faluból. Igaz, hogy az egyik alkalommal
minden szépen indult, aztán az utolsó nap egy akkora eső kerekedett, hogy le kellett füjni a
buszutat. Időközben azonban elkészült az a tábla, melyet az elbontás 40. évfordulóján akar-
tunk felavatni. Ez 2004-ben volt. A tábla már fel volt rakva, mely szerint itt a varjasi kereszt
mögött állt 1927-1964 között az iskola épülete. Állíttatták Bankos István apáti sírkövessel a
Volt Varjasiak és a Gubicz András Gazdakör. Mit volt mit tenni az egyik volt varjasi - Farkas
János - terepjárójába a hatalmas sárban betuszkolva magunkat Hórvölgyi László plébánossal
és két ministráns gyerekkel „kicsúszkáltunk" és fel lett szentelve a tábla.

A következő évben nem volt betervezve a kimenetel, viszont csodálatos száraz idő lett.
Akkor szaladtam át a szomszédos fülkébe telefonálni Nagy Miklós jákohalmi származású
berényi buszosnak hogy nem tud-e kijönni egy nagy busszal. Tudott! így terven felül beszállt
az egész csapat 2005-ben és akkor sikerült ott összejönnünk. Volt, aki évtizedek óta nem
is járt arra, az átalakult tájban nem ismerte fel, hogy hol volt tanyája.

Ma az 1925-ben állított kereszt — melyen az emléktábla van - mögött a hajdani iskola épü-
lete mögött álló nagy vadkörtefa sarjai emlékeztetnek a gazdag múltra. Itt legalább a hely pon-
tosan behatárolható, hiszen két forgalmas düllőút is itt fut össze. A környező falvak tanyavi-
lágában volt hajdani tanyasi iskoláknak néha már a helyét is alig lehet meghatározni.

1. kép. 1930 körüli képes levelezőlap a varjasi iskoláról
(Bognár József jászapáti fényképész fotója)
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