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Búcsú Katona György 
festőművésztől
Fájdalmas és pótolhatatlan veszteség érte a magyar 
művészetet és festészetet kedvelő társadalmat. Alkotóerejének 
teljében, 61 éves korában, türelemmel és méltósággal viselt 
szenvedés után visszaadta lelkét Teremtő Urának úgy, hogy 
súlyos betegen is a fényt keresve szolgálta azt, amit neki a 
rövidre szabott élete elrendelt: az alkotást...

Katona György Erdély, Partium, szűkebb értelemben 
vett Szilágyság szülötte.  1960-ban született Nagyváradon, 
a sarmasági illetőségű Katona Gyula állategészségügyi tech-
nikus, kiváló fafaragó és Katona Olga köztiszteletben álló, 
megbecsült sarmasági tanítónő második fiúgyermekeíént. 

Boldog gyermekkorát Sarmaságon töltötte, ahol elemi 
és gimnáziumi tanulmányait végezte. Már itt kitűnt kiváló 
képzőművészeti adottságaival, nem lévén szakképzett rajz-
tanára, a tantestület felismerte mégis benne az őstehetsé-
get, képzőművészeti szakra ajánlották középiskolai tanul-
mányai folytatására. Ebben szerepe volt édesapja művészi 
tehetségének és édesanyja magabiztos bátorításának... Ők 
tudták mire képes és milyen adottságokkal rendelkezik 
fiúk, Gyuri. 

Kolozsváron a Képzőművészeti Középiskolában érettsé-
gizett, majd 1984-ben a kolozsvári Képzőművészeti Főisko-
la festészeti szakán végzett. 

Rövid nagyváradi tartózkodás után a mellőzött fes-
tőművész 1989-be áttelepedett Magyarországra. Gazdag 
művészeti tevékenysége itt teljesedett ki, mint a Pápai 
Református Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium mű-
vésztanára, a tökéletességre, a sokoldalúságra törekedett, 
ezt adva át tanítványainak is.  

Katona György mindent meg akart örökíteni, mert 
szeretett festeni, szerette a szépet, a napfényt, a fényt, az 
árnyékot. 

Stílusa szerteágazó, ezt bizonyítják képei, melyekben 
megtaláljuk az expresszionista, szecesszió, impresszionista 
stílusvonulatokat egészen a realistáig. 

Egyéni és csoportos kiállításainak nagy száma bizonyít-
ja, hogy a festő, grafikus, alkalmanként szobrász, megtalál-
ta a kellő táptalajt és keretet tehetsége kibontakozására. 

Kiállításai voltak Erdélyben (Nagyváradon, Nagybá-
nyán, Csíkszeredában, Zilahon, Szilágysomlyón és itthon, 
Sarmaságon), Magyarországon (Budapesten, Szentendrén, 
Pápán, Veszprémben), Szlovákiában (Kassán, Losoncon).

Művei szerepeltek Németországban (Münchenben, 
Schwetzingenben), Olaszországban (Portomaggiore), Kana-
dában (Toronto), de a távoli Brazíliában is! Köztéri munkái 
„Háborús emlékmű”, „Rege”, „Mese”, „Milleniumi emlékmű”.

Díjai: Országos Tárlat 1848 emlékére,  Veszprém- 

Nívódíj (1998), 
Barokk Pápa  I. Díj 
(2002), Ajkai Tárlat 
Veszprém Megyei önkormányzat díja (2009).

Szülőföldjének igyekezett meghálálni azt, amit neki a 
„bölcsőhely” nyújtott. Rendszeresen, évente, amikor tehet-
te, hazajárt, részt vett az erdélyi, szilágysági alkotótáborok-
ban. A bölcsőhely, az elindító is megláthatta, mi lett belőle...

Ötven éves születésnapja alkalmával, az 1956-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 
Sarmaság kiállítással tisztelte meg nagy szülöttét. 

Akkor, a félévszázados, kerek évfordulót megért művész 
elmondotta, hogy az itthoni kiállítását visszatekintésnek is 
tartja. Vallomása szerint, ő annyi szeretetet kapott addig, 
hogy úgy érzi, ezt viszonozni kell. Talán a képek akarnak 
válaszolni arra a kérdésre, hogy miért szenved olyan szere-
tethiányban és boldogtalanságban az ember, aki úgy vágyik 
a szeretetre és boldogságra.

Talán az akkori kiállítás iránti érdeklődők emlékez-
nek arra, hogy a kiállított képek nagy részén a szülőhely, 
Sarmaság, az otthon és a család is rajta volt. Katona György 
visszahozta haza azt, amit elvitt. 

Mi is büszkék lehetünk, hogy Szilágysomlyón, a „Báthory 
Napok” alkalmával rendezett kiállítása is osztatlan sikert 
és elismerést hozott, az alkotó megkapta a „Szilágysági 
Magyarok” rangos díjat! Büszkék vagyunk rá, mint ahogy ő 
maga is büszke volt arra, amit elvitt, feldolgozott, megélt. 

Katona György gazdag életművének utolsó kiállítása 
Pápán nyílt meg a Pannonia Reformata Múzeumban. Az 
immár súlyos beteg, de még mindig alkotó festőművész 
„Csíksomlyói búcsú” című alkotását felajánlotta a közmédia 
„Jónak lenni jó” elnevezésű adománygyűjtő akciójához.

Néhány héttel a „Fény felé” című kiállítását követően, el-
hunyt. A kiállításmegnyitón tanítványainak a következőket 
mondta: „Amikor hátrább szorulok, akkor is jusson esze-
tekbe mindaz, amit mondtam. Én akkor is tanítalak ben-
neteket, meg az összes régi festő is, Leonardotól Giottoig, 
Csontvárytól Munkácsyig.”

Katona György 61 éves volt. Immár az égi vásznak mu-
tatják az utat a fény felé.  Nyugodjon békében!

Horváth József, történelemtanár

Katona György - portré
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„A megbecsülés, az üdvözlet, a köszö-
net napja a mai, a megbecsülés jeleként 
a Wesselényi-díj mellett a kitűnő ered-
ményt elért diákok díjazásából is szeret-
nénk hagyományt teremteni” – emelte ki 
Seres Dénes parlamenti képviselő, megyei 
szervezeti elnök. Beszédében emlékezte-
tett, a Szózat és a Himnusz a 19. század 
első felében született, a magyar forrada-
lom előtt, a magyar ébredés időszakában.

„Ennek a periódusnak részese volt 
az, akit mi rendszeresen ünneplünk, a mi 
hazánk fi a, Wesselényi Miklós, aki a kö-
zösségért, a hazáért, a magyar nyelvért, 
a gazdasági fejlődésért munkálkodott, és 
ezért sok évtizeden, immár évszázadon 
keresztül a szilágyságiak, az erdélyi, a ma-
gyar nép tiszteletét fejezi ki iránta. Zilah főterén szob-
rot állítottak tiszteletére, 2017-ben pedig létrehoztuk 
a Wesselényi-díjat, mintegy köszönetet, megbecsülést 
nyilvánítva azoknak, akik az elmúlt években, évtizedek-
ben keményen dolgoztak a magyarság megmaradásá-
ért, fejlődéséért” – hangsúlyozta a képviselő.

Úgy fogalmazott: mintha a 90-es évektől ismét a 19. 
század első felében járnánk. Az elmúlt időszak az ébre-
désről szólt, a magyarság megpróbálta visszaszerezni 
mindazt, amit elvettek tőle, és visszaépíteni, visszahoz-
ni az önbizalmat. Ehhez sok és kemény munkára volt és 
van szükség, de ennek eredménye az is, „hogy ma itt le-
hetünk, ebben a teremben”.

Az eseményen összesen 29 díjat adtak át, melyek 
közül két díjat sarmaságiak vehettek át. Mindezek mel-
lett a kiváló osztályzatot elért diákokat is díjazták.

Külön büszkeség számunkra, hogy egy ilyen rangos 
elismeréssel jutalmazták Bőti Sándor-Csabát, a Sarma-
sági 1-es Számú Szakképző Líceum igazgatóját és Tóth 
Csabát, a helyi HKT tagját és az RMDSZ sarmasági Szer-
vezetének alelnökét.

Bőti Sándor Csaba, 1974 május 6-án született Sar-
maság községben, Bőti Márton és Varga Sára reformá-
tus szülők gyermekeként.

Az iskola elemi és gimnáziumi osztályait szülő falum-
ban, a sarmasági iskolában végezte el, majd a közép-
iskolát Zilahon, a jelenlegi Silvania Főgimnáziumban 
foly tatta, ahol 1992-ben sikeresen érettségizett. Felső-
fokú tanulmányait a Nagyváradi Egyetem, Tudományok 
karán, matematika-informatika szakon végezte, ahol 
1997-ben sikeresen államvizsgázott.

Az egyetemi diploma megszerzése után informati-
kusként és rendszergazdaként dolgozott zilahi magán-
cégeknél. 1998-ban családot alapított, és Sarmaság 
maradt az otthonuk. Itt él ma is családapaként. Gyer-
meküket is, aki ma már egyetemi hallgató, mindigis 
igye keztek a magyar közösség értékeinek megőrzésére 
nevelni. Mindig büszke volt a szülőfalujára, a helyi ma-
gyar közösségre, ezért 1999-ben úgy döntött, nem csak 
lakosként, hanem aktív munkásként is a közösség tagja 
lesz. Így lett a helyi iskola informatika tanára.

1999-2017 között a sarmasági iskola informatika 
taná raként tevékenykedett, osztályfőnökként több ge-
nerációt nevelt, oktatott, vezetett kilencedik osztálytól 
az érettségiig. Mai napig tagja az iskola vezetőtanácsá-
nak, a megyei szakbizottságnak, a tanárok országos 
szak ér tői karának, illetve 2017óta a Sarmasági 1-es Szá-
mú Szakképző Líceum igazgatójaként tevékenykedik.

A helyi közösség mindig fontos volt számára, ezért 
mindig aktív szereplője volt annak. Rögtön a rendszer-
váltás után belépett a MADISZ-ba, ahol már a kezdetek-
től kulturális és ifjúsági rendezvényeket szerveztek. Ké-
sőbb tagja lett az RMDSZ-nek, ahol kezdetben HKT tag-
ként, alelnökként, majd 2004-től az RMDSZ színeiben 
tanácsosként tevékenykedett a helyi tanácsban. Kezdet-
ben a 2-es számú szakbizottság titkárának választották, 
majd 2012-től a bizottság elnökeként végezte munká-
ját. Ez a szakbizottság a szociális-kulturális tevékenysé-
gekért, egyházi, oktatási, egészségügyi és családi, gyer-
mekvédelemi, ifjúsági és sporttevékenységekért felel. 
Két nonprofi t szervezetnek az alapító és aktív tagja: 
a Pro Sarmaság kulturális egyesületnek és a Pro Alma 

Sarmasági díjazottak a 
negyedik Wesselényi-gálán
Immár negyedik alkalommal szervezték meg Zilahon a Wesselényi-gálát január 7-én, ahol 
olyan szilágysági nőket és férfi akat díjaztak, akik a helyi magyarság megmaradásáért, 
fejlődéséért fáradhatatlanul dolgoznak. Az esemény helyszínéül a Vigadó szolgált. A 
Wesselényi díjat 2017-ben hozták létre, hogy ezzel is hagyományt teremtsenek arra, hogy 
ne feledkezzünk meg azokról, akik sokszor névvel vagy név nélkül tesznek a magyar 
közösségért. A világjárvány miatt sajnos 2020-ban elmaradt a díjátadó ünnepség, épp ezért 
volt különleges a mostani alkalom.
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Mater szülői bizottságnak. Részt vett különböző kultu-
rális és közösségi rendezvényeken, a falu napok szerve-
zésében, képviselte településünket a megyei és magyar-
országi testvérvárosok rendezvényein

Református emberként a Sarmasági Református Egy-
ház község presbitere 2015-től, így a rendszeres közös-
ségi alkalmakon túl részt vesz az egyházi rendezvé-
nyeken, és szerepet vállal a közösségépítésben és a ka-
ritatív munkákban egyaránt.

Elmondása szerint az elmúlt évtizedek tapasztalatai 
arra tanították, hogy küzdenünk és tevékenykednünk 
kell a helyi közösségekért, közösségekben, hiszen csak 
így maradhat meg a következő generációk számára is 
mindaz, amit elődeink létrehoztak és megalkottak.

Bőti Sándor-Csaba mondhatni egyik fő alappillére a 
sarmasági kulturális életnek, a hagyományőrzésnek és 
a szokásaink továbbadásának. Iskolaigazgatóként egy 
olyan aduász van a kezében, amely nem sokunknak ada-
tott meg: jó kapcsolatot ápol a fi atalokkal, mondhatni 
köztük és értük éli mindennapjait. Ismeri őket, a gondol-
kodásukat, tudja mire van szükségük, így hídként szol-
gálhat a fi atalok és az idősebb generáció között. Fiatalos, 
felvilágosult gondolkodásának köszönhetően jó kapcso-
latot ápol a Sarmasági Ifjúsági Tanáccsal is. Ezekkel az 
eszközökkel a kezében fontos „erő” birtokában van, hi-
szen közvetlen kapcsolata révén a fi atalokkal, könnyen 
megadhatja számukra azt a kikapcsolódási lehetőséget, 
amelyre szükségük van. Meg tudja találni az arany kö-
zéputat, hogy egy adott kulturális esemény ne csak a 
nyers információátadásról szóljon, hanem megfelelő szó-
rakozási lehetőséget is nyújtson fi ataljaink számára.

A közösség tagjai nem csak előljáróként számíthatnak 
rá, hanem magánemberként is, hiszen ne lenne az a kérés, 
kérdés vagy probléma, amivel ne lehetne hozzá fordulni. 
Mindig igyekszik a tőle telhető legjobb és leggyorsabb 
megoldást találni, ha valaki segítségért fordul hozzá.

Elmondhatjuk, hogy Bőti Sándor példaértékű élet-
ével, magatartásával, közösségmegtartó tevékenysége-
ivel méltón érdemelte ki a Wesselényi-díjat! Legyünk 
rá büszkék, hiszen életét arra tette fel, hogy értünk is, 
a faluközösségért dolgozzon, azért, hogy gyermekeink 
a jövőben ne honvággyal a szívükben gondoljanak szü-
lőfalujukra, hanem emelt fővel, boldogan élhessenek itt, 
az otthonukban!

Tóth Csaba Sarmaságon született 1967. december 
23-án. Gyermeki éveit itt töltötte, itt nevelkedett két 
leaánytestvérével a szülői házban, ami oly kedves ma-
radt számára, mind a mai napig.

Tanul mányait a sarmasági általános iskolában kezd-
te, és itt is érettségizett le. Már iskolás éveim alatt el-
kezdte futballista karriere építését.1983-ban, 16 évesen 
debütált az akkor harmad osztályban lévő „Minerul”, a 
Sarmasági Bányászok csapatában. Itt három évig erősí-
tette a bányászok csapatát, majd ezt követően a Zilahi 
Armătura csapatába igazolta, ahol több mint 150 mér-
kőzésen lépett pályára profi  labdarúgóként. A zilahi ki-
térőt követően ismét hazatért és 2005-ig, mint játékos 
és később edzőként folytatta pályafutását a Sarmasági 
Bányászok csapatában.

Hazatérése után a labdarúgás mellett a helyi közös-
ségszervezésben is kivette a részét. 1996-tól HKT tag és 
prezsbiter, 2007-től pedig az RMDSZ sarmasági Szer-
veztének alelnöki tisztségét tölti be, megszakítás nél-
kül. Immár 25 éve foglalkozik közösségépítő tevékeny-

ségek szervezésével, felnőttek és gyerekek számára is 
egyaránt.

Otthonának mindig is a Kraszna folyó partján elte-
rülő Sarmaság községet tekintette, karriere itt indult 
és nagy örömet jelentett számára, hogy egy fél évti-
zedes városi kitérő után ide térhetett vissza. Itt ala-
pított családot, terveztem a jövőt feleségével és két 
fi úgyermekével.

Nyugdíjbavonulása után is azon volt, hogy átad-
hassa a sport iránti szeretetet az idősebb és fi atalabb 
generációnak is egyaránt. Az Öreg Fiúknak szervezett 
futballtornákon rendszeresen részt vett szervezőként 
és játékosként is. A világjárvány viszontagságos idősza-
kai előtt pedig az utánpótlás kinevelésével foglalkozott, 
ahol ötvennél is több gyermekkel igyekezett megszeret-
tetni ezt a gyönyörű sportágat.

Meggyőződése, hogy a magyar közösségek, csak úgy 
maradhatnak meg, úgy fejlődhetnek, hogyha szerve-
zetten és felelősségteljesen igazgatjuk ezek útjait. Kü-
lönös hangsúlyt fektetve az egyházra, az oktatásra és a 
kisebbségi politikára, amelynek élharcosa mindig is az 
RMDSZ volt és marad.

Tóth Csabán nevezhetnénk a másik fő alappillérnek 
a sarmasági kulturális életben. Szinte a rendszervál-
tás óta aktívan jelen van a közösségi életben, amelyért 
oly fáradhatatlanul dolgozik. Szívügyének nem csak a 
közösség lelki fejlődése, de a testi is, hiszen profi  lab-
darúgóként elengedhetetlen számára az egészséges 
életmódra nevelés is. Elmondása szerint sosem késő 
elkezdeni sportolni akár életvitelszerűen, akár hobbi 
szinten. Nem véletlenül igaz a mondás, hogy „ép test-
ben, ép lélek”. Ha jobban odafi gyelnénk a testi fejlő-
désünkre, a testünk jelzéseire, nem csak fi zikailag le-
hetnénk egészségesebbek, hanem lelkileg is. Tudomá-
nyosan bizonyított tény, hogy a rendszeres testmozgás 
élénkíti az elmét, segít az agy helyes működését és még 
sorolhatnánk a számtalan jótékony hatást. Tóth Csaba 
számára épp ezért fontos az, hogy már gyermekkorban 
megértessük a jövő nemzedékével, hogy a szellemi tel-
jesítmény fokozására a megfelelő testmozgás egyáltalán 
nem elhanyagolható.

Az elmúlt évtizedeket végignézve, nagyon nehezen 
találunk olyan közösségi eseményt, amelynek ne lett 
volna szervezője Tóth Csaba, vagy akár csak résztvevő-
je. Ápolja kulturális örökségeinket, jó kapcsolatot ápol a 
magyarság helyi, megyei képviselőivel is, emellett sze-
repet vállal testvértelepülési kapcsolataink ápolásában 
is, hiszen magyarok vagyunk határon innen és túl is, 
közös gyökerekkel rendelkezünk, amelyeket sosem sza-
bad elfelejtenünk.

Személyében egy olyan ember kapta meg a Wesse-
lényi-díjat, aki sokszor névtelenül, csendben és sze-
rényen, nem kérkedve, de azon dolgozott, hogy a falu-
közösség, amelyben él, együtt, egy lüktető egészként 
létezzen. Büszkeség számunkra, hogy egy ilyen jel-
lemmel, tenniakarással rendelkező ember, aktív tagja 
közösségünknek!

Ezúton szeretnénk megköszönni Bőti Sándornak 
és Tóth Csabának, hogy már hosszú évtizedek óta szol-
gálják a faluközösséget, Sarmaságot, a sarmasági ma-
gyarokat; hogy szabadidejüket, erejüket nem sajnálva, 
fáradhatatlanul értünk dolgoznak ma, hogy legyen hol-
napunk! Isten áldja őket és életüket!

Székely Anetta
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A szintén sarmasági Ibolya már csak azután indult 
útnak külföldre dolgozni, hogy mindhárom lánya fel-
nőtt. „Ez onnan indult, hogy mások is jártak a faluból, s 
a kíváncsiság engem is elvitt. Nem voltunk azért annyi-
ra rászorulva, mert a férjem a bányában dolgozott, az-
tán onnan korán eljött nyugdíjba, és utána még dolgo-
zott, mint ács. (…) Akkor aztán mindhárom lánynak jött 
az eljegyzés, lakodalom, majd a keresztelők… és na, jól 
jött a plusz pénz” –mesélte, majd rögtön hozzá is tette, 
hogy neki elég volt Magyarországig menni, mert amúgy 
rettenetesen fél a repüléstől, másrészt nem akart na-
gyon távol kerülni hazulról. 

Ildikó elsőként magyarországi szőlészeteknél segí-
tett be, majd ismerősök által került Budapestre, ahol 
idősekre vigyázott. Volt olyan hely, ahol a súlyos beteg 
mellett nem bírt megmaradni, de bekerült egy olyan 
családba is, ahová öt évig járt ki, egészen addig, amíg 
az idős nő elhunyt. „Engem ott nagyon megbecsültek, 
jól kijöttünk egymással. Mondta is az asszony: Ibi, maga 
ne gondolja, hogy minálunk cseléd, vagy munkás. Maga 
minálunk családtag” – mesélte Ibolya.

Az ő történetük mind-mind hozzákapcsolódik a 
sok más, Erdélyből kivándorló nő sorsához, akiket 
különböző okok és célok vezethetnek el odáig, hogy 
Magyarországra, vagy annál tovább vegyék az irányt. 
Vannak, akik az anyagi kilátástalanság, adósság terhé-
nek nyomására választják ezt az utat, mások bántalma-
zó kapcsolat elől menekülnek, de vannak, akik kaland-
vágyból vagy a családtagok hagyományainak eleget 
téve vállalják, hogy a nyugati társadalmak tehetősebb 
családjainak időseire vigyáznak, vállalva a nehéz fi zikai 
munka és az ismeretlen környezet kihívásait. 

Nyugat-Európában, de nálunk is egyre égetőbb 
problémává alakul az elidősödő társadalom ellátásának 
megszervezése, ahol az állami és egyházi intézmények 
kapacitása véges, a magánszolgáltatások pedig súlyos 
anyagi többlettel járnak. Az idősgondozás emiatt sok 
esetben a családtagokra, hozzátartozókra hárul, akik-
nek mérlegelniük kell, – hogy az idős személy állapo-
tához mérten – mennyi időt és energiát kell „elrabolja-
nak” a saját életükből, karrierjükből vagy a családjukkal 
eltöltött időből. 

Emiatt, ahol több a pénz, volt lehetőség arra, hogy az 
idősek gondozását egy családon kívülről érkező nő vé-
gezze, fi zetett munkaként. Ennek végül az lett az ered-
ménye, hogy Kelet-Európából (többnyire Romániából, 
Ukrajnából, Bulgáriából és Magyarországról) jelentős 
munkaerő áramlott ki. Ez a gondozási migráció egy lát-
hatatlan ágazat, ahol a nők szinte kivétel nélkül a saját 
ismerősi köreikre és bizalmi információkra építenek, 
hogy többnyire feketén pénzhez juthassanak, annak ér-
dekében, hogy a családjuknak otthon jobb körülménye-
ket teremthessenek. 

Azt hiszem, nem túlzok, amikor azt mondom, hogy 
Erdély bármely településén találkozhatunk olyan nők-
kel, akik aktívan ingáztak, vagy ingáznak még a mai 
napig is, hogy idősekre vigyázzanak. Persze, a jelenség 
súlya nagyban függ a régió gazdasági helyzetétől, a múlt-
ban történt fordulópontoktól vagy épp a hagyományok-
tól: vannak olyan vidékek, ahol a nők legalább 60-70%-
a jár külföldre dolgozni, máshol ennél sokkal kevesebb 
arányban. Újságírókként – bár épp emiatt a változatos-
ság miatt nagyon izgalmas lenne – kevésbé van kapa-
citásunk arra, hogy a települések többségét végig járva, 

Felnőtt egy generáció, akikért mindent 
feláldoztak a külföldi munkát vállaló szüleik
„Egy anya nem akar világot látni”, de a sok anyagi nehézség miatt az ember akkor is 
útnak indul, amikor a gyermekei még iskolások. Erről mesélt többek között a Szilágy 
megyei Sarmaságon élő Zsóka, aki egy közvetítő cégen keresztül vállalt állást Ausztriában, 
mint idősgondozó. Saját bevallása szerint azért esett a választása erre az országra, mert 
Magyarországon nem kereshetne annyi pénzt, amiért megérné a családot hátra hagyni. 
Ennek érdekében gondozói tanfolyamon vett részt Zilahon, ugyanakkor megtanulta a német 
nyelv alapjait, „hogy legalább bemutatkozhasson”. Majd nekivágott. 
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kapuról kapura csengetve tárjuk és térképezzük fel ezt 
a jelenséget. Mi azonban kísérletet tettünk arra, hogy 
különböző tájegységek egy-egy településeire kiszállva 
minél többet megtudhassunk.

Első megállónk a Szilágy megyei Sarmaság volt, a 
szilágy sági régió egykor emblematikus, ipari szempont-
ból igen kiemelkedő települése. A községben hatalmas 
szénkitermelő egység működött, ami több ezer embert 
foglalkoztatott majdnem egy egész évszázadon keresz-
tül. Még a Wikipédia is említi, hogy milyen gazdag szén-
lelő vidékről van szó, mindamellett, hogy a dombolda-
lak kiváló lehetőséget teremtenek a szőlőtermesztésre. 

A település egykori magas rangját az is jól tükrözi, 
hogy hatalmas vasúti csomópontot építettek oda, de 
még országút is áthalad rajta. A mai településképben 
kissé szokatlannak hat a nagy állomás a kusza sínrend-
szerekkel, ámbár egykor nagyon fontos célt szolgáltak: 
az itt kitermelt barnaszenet az országban több hely-
re, köztük Kolozsvárra, Bukarestbe és Nagyváradra 
szállították, hogy az erőművek és gyárak működését 
biztosítsák. 

Kétségkívüli, hogy a térség legnagyobb munkaadó 
egysége ez a bánya volt, melyet még 1906-ban, zsidók 
hozták létre és működött egészen a 2000-es évek ele-
jéig. A Második Világháború idején az alapítókat depor-
tálták, majd 47-ben államosították és tovább bővítették. 
Ekkor már több ezer ember dolgozott itt, nemcsak a 
faluból, de az egész megyéből jártak ide, főként férfi ak. 
Persze a bányászokon kívül más mesterségekben jártas 
munkaerőre is szükség volt: lakatosokra, gépészekre 
stb. Ráadásul a környékhez képest egészen jó fi zeté-
sük volt, éppen elég ahhoz, hogy a családjukat egyedül 
eltartsák. 

Ahogy azonban haladunk előre az időben és bekö-
szöntött úgymond a modernizációs korszak, a nőket is 
kezdték ott alkalmazni, főként irodai munkák elvégzé-
sére, de akár a kantinban is. „Eleinte a férjek nagyon 
féltették a feleségeiket munkába engedni, mert tartot-
tak a többi férfi től. Aztán eltelt pár év és a nők foglal-
koztatottsága egyre inkább elfogadottabbá vált, szinte 
egyenesen arányosan az iskolázottsági arány növeke-
désével.” A ’70-es és ’80-as évektől kezdődően egyre 
több falubéli lány végezte el a 12 osztályt, majd minél 
tanultabb lett, annál jobb pozíciókat szerezhetett, gyá-
rakban vagy pedagógusként, esetleg üzleti elárusítók-
ként is alkalmazták őket (nyilván, az kapta az igazán jó 

pozíciókat, akinek az ismerősei „közel voltak a tűzhöz”). 
Lényegében ez az a korszak, amikor a nők az otthoni 
háztartásból kikerültek – számolt be nekünk a telepü-
lés történetéről Székely Anetta, a helyi kulturális intézet 
munkatársa, a Sarmasági Hírmondó szerkesztője, akit 
főként a sarmasági nők társadalmi-gazdasági szerepé-
ről kérdeztünk. 

Volt azonban egy olyan korszak is, amiről kevésbé 
szólnak a leírások, de a faluban mai napig mesélnek 
róla az idős asszonyok. A világháború alatt például 
már huszonévesen sokan özvegyen maradtak, erre ké-
sőbb rájött, hogy a kulák családok férfi  tagjait később a 
Duna-deltához szállították és nem engedték meg nekik, 
hogy visszatérjenek a faluba. Az államosítás körüli kor-
szakban rengeteg nő maradt egyedül a gyermekekkel, 
ráadásul megfosztották őket a jó termőföldektől, amit 
addig megélhetés céljából műveltek. Több példa volt 
arra, hogy ezek a fi atal özvegyen maradt nők nem háza-
sodtak újra, mert nem minden férfi  fogadta el másnak 
a gyermekét. Ekkor lényegében rájuk maradt a kert, a 
gazdaság, a gyermeknevelés és egyáltalán a család fenn-
tartása úgy, hogy a jó földek helyett sokszor olyan terü-
leteken gazdálkodhattak, amelyeken nem termett meg 
semmi. Ha pedig nem a földesúri rangja és a háború 
vitte el a férfi akat, a bányában dolgozó munkások sok 
veszélynek voltak kitéve. A családban mindig aggódtak, 
sosem lehetett tudni, hogy mikor omlik rájuk a tárna, 
vagy sokukat a szalag csípett be, amelynek nagyon sú-
lyos, halálos következményei voltak. A faluban aránylag 
magas volt a csonka családok és az árván maradt gyer-
mekek aránya.  

A korszakváltás utáni időben a teljes tagú családok-
nál is, –ahol a családfők többnyire a bányában dolgoz-
tak – a nők maguk kellett a család tagjaira kimért mun-
kát elvégezzék a kollektívben, minden házimunka és 
mezőgazdasági tevékenység mellett. Kellett menjenek 
és dolgozniuk, ami nekik kijutott: egyesek a szőlősbe 
jártak kapálni, mások a répát vagy a kukoricaföldeket 
kellett műveljék. Azon kívül a nők többsége vitte ma-
gukkal a kicsiket is, „hammasba tették” (bepólyálták) 
mert közben etetni is kellett őket. Ott aztán szegények 
vagy sírtak, vagy belealudtak– idézi az idősektől hallot-
takat Anetta.

Ibolya, az egyik alanyunk mesélte: „Amikor még 
nem volt meg a legnagyobb lányom, akkor Zilahon 
dolgoztam a zöldségfeldolgozónál. Úgy mondtuk neki, 
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hogy „fructe sport”. Ott külföldre, Németországba szánt 
uborkákat dobozoltuk, oda jártam hét évig dolgozni. 
Aztán ahogy meglett a leány, már nem jártam dolgozni, 
mert nem volt, aki ügyeljen rá. Édesanyám és anyósom 
is mind mentek a kollektívbe, mert kellett nekik a nyug-
díj. Pedig édesapám is a bányába dolgozott, jól voltak, 
de azért csak mentek, muszáj volt menni normázni. Na 
és ott egyesek a szőlészetben dolgoztak, ki volt mérve 
nekik több sor szőlő, azt kellett kapálni. Mások a ker-
tészetben gyümölcsöket és zöldségeket szedtek. Mikor 
én is kisebb voltam, édesanyám is a szőlészetben dolgo-
zott, meg anyósom is. S mi gyermekekként is mentünk 
segítettünk nekik kötni, kapálni. Olyan kicsik voltunk, 
még nem értem el a második drótot, már kellett men-
jünk szőlőt kötni” – idézte fel a régi időket Ibolya.

A faluban végül akkor ütött be a krach, amikor a bá-
nya 2005-ben végleg bezárt, mindenkit végkielégítéssel 
elbocsátottak (azok maradhattak még egy rövid ideig, 
akik az urnákat elöntötték vízzel). „Én gyermek voltam, 
halvány emlékeim vannak, de a faluban nagyon sokan 
meséltek erről a periódusról. Ahogy bezárt a bánya, 
több ezer ember lett munkanélküli. Képzelhetjük… a kö-
zségben élő férfi ak legalább 70%-a ott dolgozott. Ezek 
az emberek aztán talpra kellett álljanak, munka után 
kellett nézniük. A legtöbben Zilahra mentek, általában 
gyári munkákat vállaltak, többen saját vállalkozásba 
kezdtek, ami azért abban az időben nehezebb volt, mint 
manapság” – sorolja Anetta. A 2000-es évek második 
fele tehát kész zűrzavar volt, amire még rájött a gazda-
sági válság is. Anetta elmondása szerint a környékbeli 
gyárak nem tudtak ekkora embertömeget befogadni, 
így nagyon sokan végül külföldre vették az irányt.

A kezdetekben a nők legalább 60-70%-a külföldre 
ment, ahol főként mezőgazdasági szezonmunkát vállal-
tak. Ami még jellemző volt, bár sokkal kevésbé az előző-
höz képest, hogy elkezdtek idősekre vagy kisgyerekekre 
vigyázni. 

„Sok esetben az édesanyák és édesapák is kimentek 
ekkor Ausztriába, Németországba vagy Angliába, hátra-
hagyva a gyermekeket, akik ekkor magukra maradtak, 
vagy a nagyszülőkre bízták őket. Az ideális persze az 
lett volna, ha együtt utaztak volna valahová, ámbár 
nagyon sok olyan eset történt, hogy a távolság miatt 
teljesen kihűltek a házasságok. Ha nem is váltak el, attól 
függetlenül nagyon megromlottak a kapcsolatok. Ez lett az 

eredménye annak, hogy a család jóléte utáni hajtás végül 
épp a család róvására ment” – mondta Anetta, akinek az 
édesanyja szintén vállalt mezőgazdasági szezonmunkát, 
igaz, csak nagyon rövid időre, mert embertelen körül-
mények között tartották őket. Elmondása szerint ez a 
típusú munka nagyon súlyos lelki és fi zikai nyomokat 
hagyott hátra az emberekben. „Én valahogy úgy kép-
zelem, mint az Éhezők Viadalát. Ott teljesíteni kellett, 
eltiporni a másikat. Többször előfordult, hogy egymástól 
lopták a tele ládákat, főleg a hagymaszedőknél (…). Csak 
az számított, hogy előrébb juss, mindegy volt, hogy kin 
kell keresztül taposni”. Ami pedig az idősgondozást 
illeti, Anetta elmondta, emlékezete szerint eleinte sokan 
azért nem vágtak bele, mert sokan attól tartottak, hogy 
rosszindulatú családokhoz kerülnek. 

Ibolya – ahogy fentebb is megírtam – a szeren-
csésebbek közé tartozott, hiszen nagyon közeli 
kap csolatba került egy családhoz, olyannyira, hogy 
az idős asszony lánya már-már irigyelni kezdte 
kettejük kapcsolatát. Csakhogy az első alkalom neki 
sem volt egyszerű, hiszen egy olyan helyre került a 
Rózsadombon, ahol egy fi atalabb, lebénult embert 
kellett felügyeljen. 

„Először egy férfi hoz kellett menjek, fi atal volt, 61 
éves, csak deréktól lefelé le volt paralizálva. Mellette 
sajnos nem bírtam, csak három hónapot. Az volt a baj, 
hogy kellett sokat emelni, meg szegény nem érezte, 
hogy mikor kell a dolgát elvégezze, így akkor, amire én 
rátettem a wc-re, már odament. Nem bírtam... pedig saj-
náltam nagyon. Fiatal volt, meg sem volt nősülve, csak 
volt egy barátnője, aki aztán csúnyán kihasználta. Az 
nem foglalkozott vele, csak a pénze érdekelte. Szeren-
csétlen embernek még egy pohár vizet sem adott. Na 
én ezt már nem bírtam elviselni” – emlékezett vissza 
Ibolya, aki végül azért hagyta abba a külföldre való 
ingázást, mert az unokáira kell vigyáznia. 
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Mint mondta, erről szólt az egyezség a férjével: 
„annyi volt a szerencséje, hogy gyakran jöttek a lányok, 
hozták neki az ennivalót, amíg itthon volt egyedül. 
Meg aztán lefoglalta a munka. Reggel elment, este jött. 
Ha hegyen volt, ott is sok munka volt a szőlővel, nagy 
pincénk van. Persze, mondta szegény, hogy még az étel 
sem esik úgy, ha egyedül van, de aztán mondtam neki, 
hogy amikor megszületik a fi ú, akkor én többé nem 
megyek. S akkor nem is mentem” – így Ibolya. 

A már nyugdíjas Ibolya ugyanakkor arról is beszá-
molt, hogy manapság már sokkal kevesebben járnak 
külföldre a faluból, mint ezelőtt 10 évvel. 

„Mikor ment busz Zilahról, vagy más falukból, olyan 
is volt, hogy kétszer kellett forduljon. Vagy olyan is volt, 
hogy háromszor ment. Na de most már csak a fi atalok 
járnak inkább Németországba, vagy Spanyolországba, 
vagy Olaszországba, de így az idősebb korosztály már 
nem” – mondta. 

„Nagyon izgatott az ember, de egyben fárasztó is 
volt az aggódás, hogy hova kerülök, s mint lesz. Akkor 
nem volt ez az okostelefon, csak egy kis sima telefon 
és nagyon nehéz volt elérni a családot. Ráadásul olyan 
helyen laktunk (Ausztriában), ahol alig volt jel. Hegyek 
között éltünk, szomszédok is alig voltak, alig két-három 
ház a szomszédos területeken. Olyan is volt, hogy a 
fi aimat nem láttam két hónapig, még a képernyőn sem, 
csak telefonon tudtunk néha beszélni. Szerencsére mind 
kedves, befogadó helyekre érkeztem, ahol gyorsan telt 
az idő. Ha az ember megbarátkozik ezzel a helyzettel, 
akkor már könnyebben megy minden” – mesélte el 
nekünk Zsóka, aki arról is beszámolt, hogy bizony 
többen is megbélyegezték amiatt, mert hátrahagyta a 
férjét és a két – akkoriban kiskorú – fi át.

“Sokan mondták nekem, hogy Zsóka ne menjél, 
ne hagyd itt őket. Volt egy ilyen visszhang a faluban. 
De én akkor azt mondtam, hogyha más is belevágott, 
akkor a jó Isten mellém áll és megpróbálom. Nagyon 
elha tá roztam magam, eldöntöttem, hogy abbahagyom, 
ha nem lesz jó. Mások mindig azt mondták, hogy 
amíg telik az idő megszokod és nem lesz olyan nehéz. 
Nekem minden út rettenetes volt oda is és vissza is. 
Mindig. De észre sem vettem, eltelt öt év, mikor már 

éreztem, hogy kész, most kell a szünet. Nem mondom, 
hogy nem megyek vissza soha többé, de most még nem 
szeretnék. Most, hogy a fi úk is mind munkába álltak, 
itthon szeretnék lenni a családommal” – osztotta meg 
velünk az élményeit Zsóka, aki közben visszatért arra 
amunkahelyre, amit még az idősgondozás előtt végzett.  

Zsóka közben előkereste és megmutatta nekünk 
azt a kis jegyzettömböt, amibe az akkor 14 éves fi a az 
első kiutazása előtt beírta, hogy “szeretlek, anyu”. Mint 
mesélte, ezt csak akkor vette észre, mikor már kint volt. 
Persze, nagyon meghatotta. Mikor rákérdeztünk arra, 
hogy szerinte a kiutazással milyen hatással volt a fi ára, 
akkor azt mondta, hogy láthatóan gyengülni kezdtek a 
tanulmányi eredményei. 

„Ő ezzel akart jelezni felénk“ – mondta. 
Kádár Kata írása
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Közéleti, közművelődési havilap

� | 20. évfolyam | 1. szám 

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk 
fennmaradását!

Koszorúval tisztelegtünk 
Kemény János előtt

Az év első hónapjában 
három, kiemelkedően fontos 
eseményre figyelmeztetett a 
kalendárium. Ugyanis 1989 
óta január 22-én ünnepel-
jük a magyar kultúra napját, 
ezzel együtt a Himnusz szü-
letésnapját. Nem megfeled-
kezve arról, hogy Kemény 
János, Erdély egykori feje-
delme, Sarmaság egykori 
birtokosa 360 éve esett el a 
nagyszőlősi csatában, 1662. 
január 23-án.

Ezen alkalmakból, Tóth 
Ádám, a Sarmasági Ifjúsági 
Tanács elnöke és Nagy 
Norbert alelnök a helyi elől-
járókkal együtt, egy koszo-
rúval és főhajtással fejezte 
ki tiszteletét.

Katona György utolsó műve


