
Mint étel és só, úgy fonódott 
össze a máramarosi Aknasu-
gatag magyarságának életútja 
a település sóbányájának 
sorsával. Évszázadokig együtt 
virágoztak, majd 1952-től 
indult a közös leépülés. A bá-
nya beomlása után a magyar 
mesteremberek jelentős része 
elvándorolt. Elkótyavetyélt 
földjeikre, házaikba környék-
beli román állattenyésztők 
költöztek. Napjainkban az 
RMDSZ helyét az idősek klub-
ja vette át.

→ SZUCHER ERVIN

„V ége. Még ez a korosz-
tály kimegy, aztán már 
nem jön senki” – vetíti 

előre az aknasugatagi magyarság 
szomorú jövőjét Kolozsvári Károly. 
A nyugdíjas asztalos nem fi lozo-
fál; az egyszerű ember logikájával 
a demográfi ai adatokkal érvel. 
A hosszú asztalt mintegy nyolc-tí-
zen ülik körül, mindannyian túl az 
első fi atalságukon. Nem is csoda, 
hogy az RMDSZ-székházként, bál-
teremként, magyarházként műkö-
dő épület bejárata fölött a Barátság 
Idősek Klubja felirat díszeleg. Igaz, 
látogatásunk során találkoztunk 
néhány fi atallal is – méghozzá a 
vasárnap délelőtti szentmisén –, 
de a szertartásról kilépő és a főté-
ri római katolikus templom előtti 
téren elidőző harmincas-negyve-
nes nemzedék tagjai egymás közt 
román nyelven csevegtek. Pedig a 
történelmi Máramaros észak-nyu-
gati szegletében aki magyarul tud, 
az szépen beszéli anyanyelvét. 
Csak hát az elvándorlás, az elö-
regedés, a beolvadás a lélektani 
határnak számító tízszázalékos 
küszöb alá nyomta a valamikor 
többségi magyarságot. Azon az 
Aknasugatagon, ahová az öregek 
emlékezete szerint az első román 
család jóval a második világhábo-
rú után, 1950-ben telepedett le.

„Az etnikai egyensúly 1952 óta 
kezdett megbomlani. Ekkor végér-
vényesen bezárták a sóbányákat, a 
szakmunkások pedig más vidéken 
kerestek állást. A sófejtők megüre-
sedett házait olcsó pénzen a kör-
nyék román falvaiból betelepülő 

parasztok kezdték felvásárolni” 
– mesél a vég kezdetéről Szakács 
Gábor, a helyi – csak papíron lé-
tező – RMDSZ elnöke. A jobbára 
állattenyésztésből élő románok 
örömmel jöttek, mert akkoriban 
számukra Aknasugatag maga a 
civilizáció központját jelentette. 
Ráadásul a sóhivataltól ingyen 
jutottak földhöz, ami a kollektivi-
zálástól dühöngő időkben nagy 
fegyverténynek számított. Szakács 
Gábor nagyapját a szinte egynapi 
távolságra lévő Slănic Prahova-i 
sóbányába helyezték át.

Vizauer Ferenc katolikus pap, 
a svájci magyar misszió volt veze-
tője, három évtizedes távollét után 
tért vissza Sugatagra. „Itt szület-
tem, ide van eltemetve anyám, 
apám, itt érzem jól magam” – in-
dokolja a néhány évvel ezelőtt 
hozott döntését a német, svájci és 
magyar állampolgársággal ren-
delkező lelkész, aki Európa egyik 
legszebb városát, Zürichet hagyta 
ott szülőföldjéért. Egyetlen fecs-
keként azonban képtelen elhozni 
a tavaszt. Ahhoz képest, hogy száz 
évvel ezelőtt a település 1800 lakó-
jából szinte mindenki magyarnak 
vallotta magát, és az 1977-es nép-
számláláson is még többségben 
volt a magyar közösség, az RMDSZ 
nyilvántartásai szerint napjaink-
ban mindössze 150-re rúg a magya-

rok száma. „Azaz lennének többen 
is, de egyesek megfeledkeztek gyö-
kereikről” – neheztel a renegátok-
ra az idősek klubját vezető Ekkert 
Mihály.

Kiaknázatlan aknatavak
A 490 m tengerszint fölötti ma-
gasságban található Gábor-tó hi-
ába számít Románia legnagyobb 
aknatavának, idegenforgalmi ki-
használtsága elenyésző. Akárcsak 
a település határában található 
további nyolc bányatóé. És hiába 
fekszik a Mára és a Kaszó folyása 
között egy csodálatos fennsíkon 
Aknasugatag, komolyabb beru-
házások hiányában természeti 
adottságai csak a nyári hónapok-
ban vonzzák a látogatókat. Pe-
dig vizének gyógyhatása alapján 
bármikor felvehetné a versenyt a 
szovátai, parajdi, vízaknai vagy 
tordai sósfürdőkkel. Az is sokat 
számíthatna, hogy az aknasuga-
tagi tavaknak lényegesen nagyobb 
a sótartalmuk, mint például a Bel-
ső-Erdélyben találhatóknak. Ezt 
próbálja kiaknázni egy helyi vál-
lalkozó, aki tartálykocsit vásárolt, 
és ciszternaszámra szállítja a su-
gatagi vizet Szatmár és Máramaros 
megyei panziótulajdonosoknak. A 
községközpontban már 2019-ben 
szemmel láthatóan csökkent az 
idegenforgalom. Nemcsak a ven-

dégfogadók veszítettek, hanem 
az önkormányzat is. A környéken 
mindenki tudja, hogy az illető az 
állami szervek hallgatólagos be-
leegyezésével termeli ki a sós vi-
zet, majd értékesíti saját zsebére. 
Miközben mindenki hallgat, az 
újabb beomlás veszélye mintegy 
damoklészi kardként lebeg a tele-
pülés feje fölött. „Bányavidéken 
mindenki tudja, hogy az esztelen 

kitermelés aggodalomra ad okot. 
A kiszivattyúzott sós víz helyébe 
esővíz kerül a mélybe, amely las-
san, de biztosan kimossa a sóosz-
lopokat” – mondja Szakács Gábor.

Aknasugatagon azonban „ha-
gyománya” van az önpusztításnak. 
A helybéliek jól emlékeznek arra az 
időszakra, amikor 1989 előtt Roth 

Mihály igazgatósága alatt a turiz-
mus szépen virágzott. Csakhogy a 
rendszerváltást és vagyonelosztást 
– vagy inkább fosztást – követően 
sok minden az enyészetnek indult. 
A fejetlenség és hozzá nem értés 
legpontosabb fokmérője a víz fel-
használási módja volt. A takaré-
koskodás jelszava alatt bizonyos 
„szakik” javaslatára bevezették 
a fűtési rendszerbe. A sónak alig 
pár esztendőre volt szüksége ah-
hoz, hogy szétmarja a vezetékeket 
és szétrágja a vendéglátóipar még 
működőképes részét is. Egy másik 
gondot a betörések, lopások jelen-
tik. A népfurfang ennek kapcsán 
egy mondást is szült: az a beteg, 
aki görbe bottal érkezik a fürdőre, 
két hét múlva anélkül távozik – le-
het, hogy nem gyógyul meg, de a 
támaszát ellopták.

Turisztikai vonzerővel rendel-
kezne a keskeny nyomtávú vasút, 
amely valamikor ingázó munká-
sokat, vásárba igyekvő gazdákat 
és a városi iskolába járó gyereke-
ket fuvarozott a 18 km-re fekvő 
Máramarosszigetre. A monarchia 
idejében lefektetett sínpárok nem 
érték meg a százéves kort. A kis-
vonat 1886-ban sípolt először, és 
1970-ben utoljára. Aknasugatagot 
még így sem szabad leírnunk: a 
településen a szakszervezeti szál-
lodán, kezelési bázison és stran-
dokon kívül csaknem 36 panziót 
tartanak számon.

A „sóstenger” magyar szigete
Mivel a helyi általános iskola 
mindkét tagozatáról évtizedek óta 
„kiiratkozott”, a katolikus temp-
lomon kívül a szomszédságában 
lévő Barátság Idősek Klubja az 
a hely, ahol a magyar szó arány-
lag biztonságos menhelyre talál. 
Az épületnek azonban ingatag a 
jogi helyzete. Valamikor a magyar 
csendőrség tulajdonát képezte, 
majd a helyi árvaházét, jó ideje a 
polgármesteri hivatal rendelkezik 
fölötte. A kommunizmus évtizedei 
alatt egyre elhanyagoltabbá vált, 
váltakozó gazdái éppen csak a leg-
szükségesebb javításokat végezték 
el. Tizennyolc évvel ezelőtt a köz-
ség akkori román polgármestere, 
Vasile Sas felmérte, hogy az épület 
kolonc az önkormányzat nyakán, 
ezért az ügykezelését nyugodt szív-
vel átadta a magyar közösségnek. 

AZ 1951-BEN MEGSZŰNT AKNASUGATAGI SÓKITERMELÉS UTÁN A MAGYAR KÖZÖSÖSSÉG SZÉTSZÓRÓDOTT

A sóbányákkal együtt leépült a magyarság is
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→ Szökési kísérlet a diktatúrából és következményei – Több tízezren próbáltak illegálisan távozni
→ Mezőörményes barokk kastélya a Rákóczi, majd a Bánffy család öröksége

A vasárnap délelőtti mise után az aknasugatagi magyarok egy csoportja a Barátság Idősek Klubjában találkozik

→ Az etnikai egyensúly 
1952 óta kezdett meg-
bomlani. Ekkor végér-
vényesen bezárták a 
sóbányákat, a szakmun-
kások pedig más vidéken 
kerestek állást. A sófej-
tők megüresedett házait 
olcsó pénzen vásárolták 
meg a környék román 
falvaiból betelepülő 
parasztok.
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