
A Szatmár megyei színromán 
Ráksától és Ráksahegytől 
történt tíz évvel ezelőtti levá-
lás gyökeresen megváltoztat-
ta az avasújvárosiak életét. A 
több évtizedes kényszerhá-
zasság kizsigerelte a ráksai 
kiskirályoknak alárendelt 
újvárosiakat. Mára mindenki 
felszusszant: a községi rang-
ban lévő egykori mezőváros 
átbillent a holtponton, és 
elindult a gazdasági-társadal-
mi fejlődés útján.

→ SZUCHER ERVIN

B ár busás árat fi zetett függet-
lenségéért Avasújváros és a 
közigazgatásilag hozzá tar-

tozó kisebb falvak, a település szá-
mára új fejezet kezdődött 2011-ben. 
Hiába volt az egykori mezőváros a 
középkortól az Avasság központja, 
és ezáltal a környék legnagyobb és 
legjelentősebb települése, a kom-
munista rendszer mindent elkö-
vetett az elsorvasztásáért. Nicolae 
Ceauşescut leginkább a település 
nemzetiségi összetétele zavarta, 
amely „nem illett” a kistérség et-

nikai térképébe. Egy tollvonással 
a színromán Ráksát és a szom-
szédságában fekvő Ráksahegyet is 
a község nyakába varrta, kisebb-
ségbe szorítva egykoron az Újvá-
rossyak, a Báthoriak, Lónyaiak, 
Bethlenek és Wesselényiek birto-
kát képező település magyarságát. 
Az utolsó csapást a „válóper” jelen-
tette. Mindez viszont már a múlté: 
tíz éve a szabadság kellemes szele 
lengi be a települést.

A szétválás vetett véget 
a másodrendűségnek
Avasújváros a hozzácsapott Ráksa 
és Ráksahegy 2010-ben szentesí-
tett különválásával nagyjából visz-

szanyerte a 19. század végi etnikai 
egyensúlyát. A két román település 
gazdasági potenciálja évtizedek 
óta az újvárosié fölött áll. Ez nem-
csak a falvak utcáin sorjázó házak 
nagyságából és az autók márkájá-
ból mérhető le, hanem a 2010 előtti 
ráksai szocdem polgármesterek 
közpénzirányítási ténykedéséből 
is könnyen kitapintható.

„A magyar falvak úgy jártak, 
mint a zenekarban a bőgős, akinek 
járni járt a gázsi, de jutni nem ju-
tott” – írja körül az avasújvárosiak 
nyomorúságos helyzetét egy tréfás 
hasonlattal Majláth Gábor polgár-
mester (portrénkon). Az elöljárók 
nemcsak a költségvetést fölözték le, 
hanem egy ideig a községházát is az 
üres paloták falujába, azaz Ráksára 
költöztették. Végül a prefektúrának 
és a bíróságnak kellett közbeszól-
nia, hogy Avasújváros ráksai köz-
méltóságai helyezzék vissza a köz-
hivatalt a községközpontba.

A két nyelv, kultúra, hagyomá-
nyok és szokások által elválasztott 
közösség közti adok-kapoknak volt 
ennél cifrább formája is. Már szin-
te húsz esztendeje annak, mégis 
sokan emlékeznek 2003 nyarára, 
amikor az Avasújvárosi Napokon 
az Avasfelsőfaluból és Ráksáról 
érkező hangos fi csúrok e gyszerű-
en leparancsolták a színpadról a 
magyar zenét játszó együttest, s 
a magukkal hozott román bandát 
tolták a helyükre. Végül a rend-
őrségnek kellett közbelépnie, a 
hatóságok azonban senkit nem 
akartak „megbántani”, így inkább 
félbeszakították az ünnepséget. A 

karhatalmiakat meglepetésszerű-
en érte a különleges helyzet, noha 
egy évvel korábban a román tele-
pülések derék ifj ai Kőszegremetén 
is ugyanazt tették. Ma már egy-egy 
sértő megjegyzéssel vagy időnkén-
ti táblafestéssel is beérik.

A két külön világot képező 
kistérség közti széthúzások és a 
vasánok fölénye ellenére Ráksa 
leszakadása igencsak kemény di-
ónak bizonyult. Előbb a 2006-os 
népszavazás alacsony részvételi 
arányán bukott el, majd a 2007-es 
sikeres repetát az ellenérdekeltek 
nem siették törvényerőre emelni. 
Három évig folyt az aktatologatás, 
mígnem a román parlament által 
2010 májusában elfogadott 86-os 
törvény szentesítette a közakara-
tot. Az időközi választások kiírá-
sáig további nyolc hónapot kellett 
várni, mígnem 2011 februárjában 
felállhatott a „letisztult” Avasújvá-
ros új önkormányzata.

A szabadságért a község kemé-
nyen megfi zetett: a népszavazást 
megelőzően a település szociál-
demokrata párti elöljárója nyakig 
eladósította az önkormányzatot. 
Polgármesteri hivatalt, rendőrségi 
épületet és egy kizárólag lakodal-
mak szervezésére alkalmas mű-
velődési házat épített Ráksán. A 
szétválás után azonban az 1,7 mil-
lió lejes adósságot Avasújvárosra 
testálta. A válást kezdeményező 
fél nemcsak megalázva és minden 
vagyonából kiforgatva, de komoly 
anyagi kolonccal lépett az új éle-
tébe. A község lakói még így is fel-
szusszantak.

A Kőszegremetével együtt „füg-
getlenedett” Avasújvároshoz most 
is tartoznak román falvak. Rózsa-
pallag, Rózsapallaghegy, Muzs-
daj és Avasújvároshegy lakóival 
azonban jó a viszony. „Nagy árat 
fi zettünk, sokáig is böjtöltünk, de 
megérte! Most már a fejlődés útján 
vagyunk” – állítja a polgármester, 
aki 2016 óta irányítja a települést.

A városnevű falu szerencséje
Bár több száz évvel ezelőtt mező-
városi rangban állt, az avasújvá-
rosiaknak eszük ágában sincs vá-
rosi rangot kérni településüknek. 
Történelmi múlt ide, szabadság és 
fejlődés oda, a községi státus min-
denkinek megfelel. Azon túl, hogy 

a jelenlegi törvények szerint a la-
kosság alacsony száma sem tenné 
lehetővé a városiasodást, az adó-
zási rendszer az újvárosiak zsebét, 
a pályázási lehetőségek elszalasz-
tása a fejlesztési terveiket nyirbálná 
meg. „Minket nem zavar, hogy vá-
ros a nevünk, de lényegében mind-
össze község vagyunk. Mi mindig is 
polgári település voltunk, és még a 
szocializmusnak sem sikerült kiöl-
ni a civis érzést az emberekből” – 
büszkélkedik Majláth.

Az öregek most is emlékez-
nek arra az intézményrendszerre, 

amely az 50-es évekig működött a 
településen, akkor az újvárosiak 
még adóhivatallal is rendelkez-
tek. Központosító törekvéseiben az 
egyeduralmú kommunista vezetés 
ezeket sorra felszámolta, a térséget 
ipari létesítmények telepítésével 
próbálta úgymond felvirágoztatni. 
A helyiek most is úgy vélik, telepü-
lésük a szomszédos avasfelfalusiak 
nagyravágyásának köszönhetően 
őrizhette meg eredeti arculatát. „A 
negreștiek mindent elhappoltak: 
nemcsak a városi rangot, hanem 
az üzemeket és hivatalokat is. Ha 
azokat hozzánk telepítik, most ki-
sebbségben volna a magyarság. 
Közigazgatási és egyházi vonalon 
még így is voltak elrománosítási kí-
sérletek. A múlt rendszerben is, a je-
lenlegiben is. Jól emlékszünk arra, 
hogy a központ arculatát ortodox 
templom építésével szerették volna 
megváltoztatni. Nem is annyira az 
egyház, mint inkább egyes hívei. 
Mázlink volt, mert az ortodox egy-
ház a görög katolikussal folytatott 
harcával volt elfoglalva” – idézi 
fel a polgármester a mindenkori 
román hatalom vágyálmait. Avas-
újvárosnak szerencséje volt: mind 
az iparosítás és ezáltal a masszív 
betelepítés, mind a hagymakupo-
lás térfoglalás elkerülte.

Az euró vonzereje
A polgármesteri iroda maga a ma-
gyar–román együttélés szentélye. 
Az elöljáró az ajtók feliratozása 
szerint egyesek számára Majláth 
Gábor, másoknak Gavril Mailat; 
az egyik falon román zászló és 
román címer díszeleg, a másikat 
magyar jelképek ékesítik – kü-
lön fradis bónusszal. A kiaggatott 
mezt az elöljáró féltett ereklyeként 
őrzi, hiszen ő maga viselte, amikor 
meghívására 2017-ben a Ferenc-
város öregfi úcsapata a községbe 
látogatott. „Minden rendes ember 
Fradi-drukker” – állítja cinkos mo-
sollyal. Ereiben csakugyan zöld-fe-
hér vér csordogál, de az unokája 
esetében ez már keveredik némi 
pirossal, sárgával, kékkel… „Hiába 
na, Avasújváros az Avas kapuja, 
ahol kezdenek keveredni a népek. 
Nem mondhatni, hogy nagymér-
tékű a beszivárgás, sőt, aki leköl-
tözik hozzánk, általában megtanul 
magyarul, gyermekét pedig refor-
mátusnak kereszteli” – mondja.
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→ Az örök és megszépülő Fellegvár – felújítják a kolozsváriak kedvenc kilátóhelyét
→ Északról-délre Vietnámban – a háborúk hosszú időre meghatározták a távol-keleti ország hétköznapjait

Tájház és múzeum. A „magyar kézbe” visszakerült észak-erdélyi település egyik látványossága

→ Avasújváros a hozzácsa-
pott Ráksa és Ráksahegy 
2010-ben szentesített 
különválásával nagyjából 
visszanyerte a 19. század 
végi etnikai egyensúlyát.
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