
A helyi férfi ak nem sokáig tétlen-
kedtek: önerőből tették rendbe. 
Egyikük a tetőszerkezet megjaví-
tását vállalta, a másik az asztalos 
munkának látott neki, a harmadik 
padlócsempét rakott le. Az asz-
szonyok közben fi nomakat sütöt-
tek-főztek.

„Eddig hét alkalommal kértük 
az önkormányzatot, hogy adja el 
nekünk. A szomszéd épület is el-
adó volt, megvettük volna mind-
kettőt, és egy csodálatos kulturális 
központot, egy igazi magyarházat 
alakítottunk volna ki” – mondja 
Szakács Gábor, aki szerint a nem-
rég leköszönt polgármester, Iva-
szuk Mihály igazán tehetett volna 

egy gesztust a közösség felé, és 
ezzel a törvénysértés gyanújába 
sem keveredett volna. Egy 2003-
as törvény értelmében a politikai 
alakulatoknak, így az RMDSZ-nek 
is jogában áll az önkormányzat-
tól megvásárolni azt az ingatlant, 
amelyben székel. Az elöljáró azt 
is fi gyelembe vehette volna, hogy 
a helyi magyarság képviselői nem 
ingatlanügyben utaznak, hanem 
tényleg karbantartják, és mindegy-

re csinosítják az épületet. A közös-
ség itt gyűlésezik, bálozik, ünne-
pel, előadásokat rendez, adventi 
kézműves díszeket készít.

Valamikor havonta ünnepelték 
a soros születésnaposokat, ám ez a 
szokás a magyarság fokozatos gyé-
rülésével negyedévi programmá 
zsugorodott. A vasárnap délelőtti 
szentmisét követő kávé melletti 
kiadós beszélgetés azonban még a 
világjárvány idején is elmaradha-
tatlan rituálénak számít.

Miután a kalákázó magyar-
ság pontra tette az épületet, az ott 
működő klubra a település román 
nyugdíjasai is szemet vetettek. Úgy 
érezték, a testvériség és a méltá-
nyosság jegyében nekik is lenne 
helyük ott. „Mi miért nem mehe-
tünk oda? – kérdezték. Én vissza-
kérdeztem: miért nem szerveztek 
ti is magatoknak? A régi óvoda 
épülete üresen áll. Ha kell, akár 
be is segítünk” – idézi fel a több-
ször is ismétlődő párbeszédet Kruk 
Gerő. A nyugdíjas villamosmérnök 
tudja, mit beszél, amikor az egy 
csárdában lévő két dudás példáját 
emlegeti. „Ezt az épületet mi ren-
deztük be. Az utolsó kiskanálig. 
Egyszer, amikor egy halotti torra 
kölcsönkértek hatvan evőeszközt, 
másnap holmi alumíniumvillákat 
és -kanalakat adtak vissza. Nos, 
ezért nem közösködünk” – szöge-
zi le Kruk. Arra is jól emlékszik, 
hogy mielőtt a románok 1979-ben 
felépítették volna az első fatemplo-
mukat, egy ideig a katolikusokhoz 
kérezkedtek be. Gendele Tibor atya 
nagylelkűnek bizonyult, azonban 
egy kikötést is megfogalmazott: 
úgy adják vissza, ahogyan kapták. 

Ehhez képest minden hétfőn a ka-
tolikusoknak kellett takarítaniuk 
a résztvevők után. „Eldöntöttük: 
inkább pénzt gyűjtünk, csakhogy 
tudják mielőbb megépíteni az or-
todox templomot” – meséli a mér-
nök. Négy évtized elteltével a suga-
tagi magyarok ismét a zsebükbe 
nyúlnak: ezúttal a görög katoliku-
soknak próbálnak segíteni.

Azért is ragaszkodnak az ál-
taluk létrehozott és fenntartott 
intézményhez, mert itt magyar 
könyvtárat alapítottak, és ide ren-
deztek be egy kisebb falumúze-
ummal felérő szobát, ahol a hely-
történeti fényképek és relikviák 
Aknasugatag egyszínű múltjáról 
tanúskodnak. Sajnálatos módon a 
gyerekeknek szánt anyanyelvű ol-
vasnivaló inkább a porfogó szere-
pében sorakozik a polcokon. A leg-
utóbbi érdeklődő, aki hónapokkal 
ezelőtt tért be, a Harry Pottert sze-
rette volna kikölcsönözni, azon-
ban a könyvtár működtetőinek 
nem volt honnan elővarázsolniuk 
J.K. Rowling kis hősét. Változnak 
az idők, és ezzel együtt az olvasói 
szokások; az Aranyember, Toldi 
vagy a Pál utcai fi úk együttvéve 
sem képesek felvenni a versenyt 
Roxfort csodagyerekével. És ha az 
adományba kapott könyvek ritkán 
tesznek eleget rendeltetésüknek, 
a múzeumba felgyűjtött tárgyak 
inkább vonzzák az érdeklődőket. 
A sócsákánytól a fejlámpáig, a hi-
vatali kurblis telefontól az egyhá-
zi ostyakészítőig, a máléhántótól 
a házi fúrógépig számos érdekes 
tárgy megtekinthető itt. A falról a 
néhai tárnák, munkások, a bányai 
kápolna, a helyi labdarúgócsapat 

1932-ben készült képe köszön a 
látogatóra. Ugyanitt régi magyar 
nyelvű táblák, többek közt a tele-
pülés nevét jelző felirat lóg. „Utol-
jára a régi román polgármester tet-
te ki a kétnyelvű helységnévtáblát, 
aztán a magyar utódja idejében 
lefestették, majd levették. Most az 
új elöljáró szavát adta, hogy visz-
szaszerelteti” – hivatkozik Ioan 
Oanea ígéretére az RMDSZ-elnök.

A veszett fejsze nyele
Szakács Gábor szerint egyetlen 
módja van annak, hogy jogos kö-
vetelményeiknek az aknasugatagi 
magyarok érvényt szerezzenek: 
a pontos nyomon követés, ismé-
telgetés, számonkérés. A volt ön-
kormányzati képviselő tudja, mit 
beszél: két tanácsosi mandátuma 
alatt, 2008 és 2016 között, bármi-
lyen magyar vonatkozású terveze-
tet sikerült elfogadtatnia a román 
többségű önkormányzati testület-
tel, az a polgármester gyávasággal 
spékelt konokságába ütközött. Az 
Ivaszukban csalódott közösség 
képviselői, bár nem ringatják ma-
gukat hiú ábrándokba, fi karcnyi-
val többet remélnek az új, román 
elöljárótól. Ugyanakkor azzal is 
tisztában vannak, hogy magyar 
képviselet nélkül nehéz lesz a ma-
roknyi közösség hangját hallatni 
a közgyűlésben. Az egybegyűltek 
azon bánkódnak, hogy tavaly ősz-
szel Szakács nem próbálkozott 
ismét, de az RMDSZ-elnöknek 
elég volt a 2016-os kellemetlen ta-
pasztalat, amikor mindössze két 
hiányzó szavazat miatt bukta el a 
választásokat.

„Kár, mert Szakács Gábort 
a románok is jól ismerik és tisz-
telik, és az ő szavazataikra is 
számíthatott volna” – sajnálkoz-
nak a helybéli magyar közösség 
tagjai. Csakhogy az is köztudott, 
minden egyes választási kam-
pányban jelentkezik egy-egy 
másik magyar jelölt is, aki vala-
melyik román párt listáján meg-
húzódva próbál szerencsét. A lis-
ta aljáról családja és baráti köre 
támogatásával ugyan semmire 
nem jut, de amikor két voks is 
sorsdöntőnek számít, éppen elég 
szavazatot szippant el az RMDSZ-
től. És ez által még egy löketet ad 
az amúgy gyors ütemű közösségi 
önfelszámolódásnak.
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AZ 1951-BEN MEGSZŰNT AKNASUGATAGI SÓKITERMELÉS UTÁN A MAGYAR KÖZÖSÖSSÉG SZÉTSZÓRÓDOTT

A sóbányákkal együtt leépült a magyarság is

A helyi magyar közösség minden évben megkoszorúzza
a két világháborúban elesettek emlékművét

folytatás az                 oldalról1.

→ Sóbánya virágzás és beomlás között

Aknasugatagon – az alsó- és felsőrónai, illetve az Iza-völgy felső szakaszán, Dragomérfalva és Jód régi sóaknáihoz hasonlóan – 
olyan sólelőhelyek kerültek elő, amelyek nagyon hasonlítanak a rómaiak által Erdélyben hátrahagyott sóaknáihoz. Minden bizony-
nyal az Iza völgyében és a Gutin-hegység alatt a rómaiak által elfoglalt területekről beszivárgó szabad rómaiak itt is bányásztak. 
A történelmi dokumentumokból tudjuk, hogy a huszti várat 1092 körül Szent László király éppen a környékbeli sóbányák védel-
mére emelte. Amint Réthy Károly partiumi geológus Az aknasugatagi sóbányászat című munkájában leírja, jól ismert tény, hogy 
a honfoglalástól a 20. század közepéig a sóbányászatból származó jövedelem jelentős szerepet játszott a magyarországi és az 
erdélyi lakosság életében, vagyis nagymértékben befolyásolta e területek gazdasági fejlődését. Egy másik hiteles forrásnak Petrus 
Ransanus olasz humanista tudós számít, aki 1488 és 1490 között Magyarországon tartózkodott. A magyarok történetének rövid 
foglalata című művében azt írta: „a Tisza mellett lakók a kősót Máramarosból, ahol sok sóbánya van, a Dunára viszik”.
A 18. században a Tiszán Tokajba, szárazföldi utakon a munkácsi, az ungvári, a bártfai, a homonnai és a tárkányi lerakóhelyek-
re szállították a sót. A „via ad fodinas salium ducens”, vagyis a Rákóczi útján, amely Rónaszéktől Máragyulafalva határán és a 
Gutin-hegységen keresztül vezetett, Nagybánya irányába fuvarozták a sót, ahol már 1713-ban sólerakó volt. III. Károly 1732-ben 
kibocsátott rendeletével a többi máramarosi sóbányával együtt az aknasugatagi bányák is a magyar állam tulajdonába kerültek. 
Később, Mária Terézia idején, egy 1743. március 15-én kelt királyi rendelet a sóregále egész szervezetét, amely addig a bécsi udvari 
kamara kezelésében volt, a magyar királyi kamara hatáskörébe rendelte, így az aknasugatagi bányát is. De 1777-ben az addig 
működő régi aknasugatagi sóaknákat elöntötte a víz, s ekkor nyitották meg az Erzsébet-aknát. „Egy rövid kitermelési szünet után 
1787-ben németek betelepítésével az egyesült Julianna–Anna–Erzsébet sóaknákat vették művelés alá Aknasugatagon, amely az 
Erzsébet-akna újbóli megnyitásával kezdődött. Mivel a régi Julianna-aknában a mélységben sóra nem találtak, 1788-ban megnyi-
tották a Péter és Pál kutatóvágatokat. Ennek folytán a megművelt tér már 203 méter hosszú, 114 méter széles és 150 méter mély 
volt. 1799-ben került művelés alá az Albert-akna, a Mihály-aknát pedig 1802-től vonták be a termelésbe. Az itt levő bányákat a 
18-19. század fordulóján korszerűsítették; 1803-ban nyitották meg a Nepomuki (Szent) János-aknát, melyet azonban 1808-ban 
64,5 méter mélységnél elöntött a víz. Ezért 1809-ben mélyíteni kezdték a Teréz-aknát, de 1815-ben ez az akna is víz alá került, és 
művelését fel kellett hagyni” – írja Réthy Károly bányageológus. Ekkor az aknasugatagi sótermelés jelentősen lecsökkent. A bányá-
szat fejlesztése érdekében 1817-ben a bányamunkásoknak telkeket osztottak, és hat új aknát nyitottak. 1821-től a Gábor-aknát is 
művelték. Az Albert-aknával 1822-ben már 130 méter mélyen voltak, ahonnan ekkor nyugati irányban egy 233 m hosszú kutatóvá-
gatot hajtottak, amellyel a Gábor-akna közelében 97 m széles sóréteget fedeztek fel, de 1824-ben vízbetörés miatt a kitermeléssel 
felhagytak. 1842-ben ugyancsak az elvizesedés következtében a 153 m mély Julianna-aknában és az Erzsébet-aknában is felhagy-
tak a munkálatokkal. 1850-ben már ezek is teljesen víz alatt álltak, sőt 1868-ban be is szakadtak.
Az Aknasugatagon üzemben levő aknák 1866-ban a magyarországi sótermelés 14 százalékát adták. Mivel később újabb három 
akna került víz alá, 1868 és 1900 között a sótermelés ismét jelentősen csökkent. 1913-ban az országban bányászott sónak már 
csak a 8 százalékát biztosította Aknasugatag. Sem az impériumváltás, sem Észak-Erdély röpke visszatérése nem tudta megfékezni 
a helyi bányaipar hanyatlását. A második világégés után hatalomra kerülő román kommunista párt végkép kiengedte kezeiből 
Aknasugatagot. A kitermelés 1951-ben szűnt meg végérvényesen. Ettől függetlenül a víz és a só a föld alatt tovább dolgozott, és hét 
év múlva a Gábor-akna is beomlott. Helyébe egy hatalmas tó keletkezett, amelyet a helyiek a tárna nevéről kereszteltek el.

→ Szakács Gábor szerint 
egyetlen módja van an-
nak, hogy jogos követel-
ményeiknek az aknasu-
gatagi magyarok érvényt 
szerezzenek: a pontos 
nyomon követés, ismétel-
getés, számonkérés.
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