
 TÁJ-KÉP_______________ 1993. június 17.

Felhős gondok Asszonyrészen
Volt, aki a földet sem merte bevetni, félt, hogy kiszántják
B e r e c z k i K á r o l y

N y íra csá d / A ssz o n y ré sz  
(HBN) -  Vonzott e kicsiny fa
lurész neve, furcsasága, szo
katlan üdesége. Bárgyúan ar
ra is gondoltam, hogy Asz- 
szonyrészen csakis boldogok 
lehetnek az asszonyok.

-  Én az is volnék -  mondja 
szomorkás mosollyal Tőrős 
Sándorné a főutca egyik háza 
előtt. -  Csakhogy kilenc évi 
munka után a Barneváltól 
kitettek, munkanélküli lettem. 
Még jó, hogy a férjem erdész 
a gúti erdőgazdaságban, kü
lönben fölkopna az állunk. Ne 
is kérdezzen többet, keresse 
meg Kiss Lászlót, nézze ott, 
átellenben, ajbban a szép ház
ban lakik. Ő mindent tud a 
faluról.

Két álmos kutya lógatja a 
nyelvét felém, nem is merek 
belépni a nyitott kapun, in
kább nagyokat kiabálunk. 
Besegít a kiabálásba egy vi
dám szemű asszony is. Végre 
megjelenik az ajtóban egy ba
juszos fiatalember és tessékel 
befelé. -  Ezek a légynek sem 
ártanak -  mutat ődöngő ku-* 
tyáira.

Kiss László bajusza alá folyt 
egy pajkos mosolyt, amikor 
mondom neki, hogy mások 
szerint ő mindent tud 
Asszonyrészről. -  Majd mind
járt hívom János bácsit, az 
tényleg mindent tud -  fordít 
a beszéden. Közben elmond
ja, hogy évekig villanyszerelő 
volt a téesznél, de súlyos 
ízületi betegség miatt leszáza
lékolták, felesége is beteg, 
ápolásra szorul.

Máris kimegyünk az utcára, 
s bólogató szilvafa alatt, egy 
lócán telepedünk meg. Ér
kezik János bácsi, polgári ne-

Nem csak az autók, a fejlődés

vén Vajda János. Komótosan 
rágyújt s elmondja, hogy száz 
család él Asszonyrészen. -  Ja, 
hogy a név honnan szárma
zik? Az uraság asszonyának 
része volt, no. Hogy melyik 
uraságé, néprajzos legyen a 
talpán, aki kideríti.

Érkezik Billen János is, s az 
egymásba fűzött szavakból 
elég vigasztalan kép tárul fel.

A falu férfiai évekig az ál
lami gazdaságban dolgoztak, 
így a két János bácsi is. Az ál
lami gazdaságot megvette egy 
böszörményi vállalkozó. Ép
pen, hogy a ládagyár termel 
még, ott még akad munka 
néhány embernek. A kedé
lyeket legjobban a földkérdés 
kuszasága borzolja. Billen Já
nos mondja, hogy amíg ő az 
állami gazdaságban dolgo
zott, felesége beállt a szak- 
szövetkezetbe. Erdősítés miatt 
a földet kisajátították, és há
rom és fél holddal kártalaní
tották más földeken. Most 
azonban érkeznek sorra a pri
vatizálok, akik igazolják a tu
lajdonjogot. Ez a nyíracsádi 
földkérdés csapdája. (Maga a 
jegyzőasszony mondta el ké-

sebessége is lelassult itt
Fotó: Iklódy János

sőbb, hogy ez a szakszövet
kezeti probléma olyan darázs
fészek, amely hónapok óta 
zúg haragosan. Régen megha
ladta már a falu határát, me
gyei üggyé terebélyesedett, 
egyelőre megoldatlan problé
maként.)

Mit lehetne mondani a két 
János bácsinak. A szomorú 
legyintésen túl talán annyit, 
hogy bízzunk a jövőben.

-  Igen, de itt állok tétlenül, 
a földet be sem mertem vet
ni, még a végén kiszántják 
(volt már rá példa) -  sóhajtja 
a nyári melegbe Billen János. 
Kiss László rábólint. -  Az 
igazság az, hogy rosszabbul 
megy az élet Asszonyrészen. 
Három év alatt alig építettek 
egy-két házat. -  Régen min
den házban tehén volt, most 
négy van összesen -  gyújt rá 
ismét Vajda János. Sertést sem 
érdemes már nevelni...

-  Na, jól elbeszélgettünk, 
jöjjön máskor is -  rázza meg 
a kezemet Vajda János bácsi 
és vidámra barázdált hom
lokának látványa belém rög
zül. Asszony részi fájdalom
ként.


