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NEGYED ÉVSZÁZADA VÍVÓDNAK A KÖZÖSSÉGLEÉPÍTŐ IPARÖSSZEOMLÁSSAL A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI VÁROSBAN

Megtört acél, megtört resicabányai magyarok
Az elöregedés, illetve a nehézipar 
szinte teljes összeomlása szülte 
tömeges elvándorlás a resicabányai 
magyarságot is megtizedelte. Bár 
lelkes közösségépítőkből ma sincs 
hiány, a magyarság széteső szeke-
rét nehezen sikerül mindig azonos 
irányba tolni.

 » SZUCHER ERVIN

A Salzkammergutból és Stájerország-
ból Resicabányára telepített osztrák 
mesteremberek, a Szepes és Lip-

tó vármegyéből oda költöztetett szlovák 
szakik rég elfogytak; jobbára elrománo-
sodott utódjaik is már csak hírmondóban 
maradtak a bánsági településen. Pedig 
még Trianon után is háromszor annyian 
vallották magukat németnek, mint ro-
mánnak. Az elöregedés és a nehézipar 
szinte teljes összeomlása szülte tömeges 
elvándorlás a helyi magyarságot is megti-
zedelte. A valamikor virágzó bánya- és ko-
hóművekkel, acéltermeléssel, mozdony- és 
fegyvergyárral rendelkező Krassó-Szörény 
megyei városban mára mintegy ezeröt-
százra zsugorodott a magyarság lélekszá-
ma. Az idősebb nemzedéket még érdekli a 
fel-fellángoló közösségi élet, a fi atalabbak 
– akik még nem hagyták el a Berzava menti 
települést – számítógépük és okostelefon-
jaik előtt lelik boldogságukat. Ami viszont 
ennél is elkeserítőbb, hogy a magyarság 
széteső szekerét sem sikerül mindig azo-
nos irányba tolni Resicabányán.

A Nápolyi Királyság 1793-ban rendelt 
húszezer gránátja, a 19. század derekán 
gyártott első gőzgép, a több mint másfél 
száz esztendőre „visszanyúló” vasúti sí-
nek, Magyarország első, 1872-ben pöfé-
kelni kezdő gőzmozdonya mára legfeljebb 
emlék maradt. Mint ahogy a monarchia-
beli Magyar Nyelvterjesztő Egyesület, a 
Brodnyánszky János műbútorasztalos 
által létesített többnyelvű munkásképző 
egylet, az önálló magyar iskola, Nagy Pé-
ter egyházi főgondnok, a tizenkilenc évig 
működő Resicai Lapok, amelynek végére 
Trianon tett pontot, vagy akár a szocialista 
korszak virágzó magyar művelődési élete.

Emlék maradt a lüktető élet
Mindarról, ami szép volt, a resicabányai 
magyarok többnyire csak múlt időben 
beszélnek. A kívülálló azt hinné, hogy ez 
mindössze az idősödés jele, amikor meg-
szépül a múlt, vagy legendává növi ki ma-
gát az elődök története. Pedig nem: a múlt 
század elején Németresica és Románre-
sica községek egyesítéséből született te-
lepülésen élő magyarok mintha tényleg 
kissé megfáradtak volna, és nem hinnék, 
hogy még van tovább. A nehézipar teljes 
megroppanása, a demográfi ai mutatók 
vagy az évekre visszanyúló belső harcok-
ból maradt tüskék az ő pesszimizmusukat 
támasztja alá. A rendszerváltás utáni négy 
és félezerből kevesebb mint kétezren ma-
radtak. Öregek, nyugdíj előtt állók, vegyes 
házasságban élők.

Pedig micsoda pezsgő közösségi és mű-
velődési élet zajlott nem is olyan régen a 
Szemenik lábánál! A megőszültek most is 
nosztalgiával emlegetik azokat az időket, 
amikor a helyi magyarság színjátszó cso-
portja 1958-ban nagy sikerrel mutatta be 
a János Vitézt, a Teister bácsi, Cziczeri, 
Balogh, Dercze, Ürmöczky alkotta dalárda 

egyre másra kapta a meghívásokat, Maca 
néni örömmel varrta a fellépők ingeit, a 
70-es években bemutatott, Falu végén 
kurta kocsma című összeállítás eljutott a 
Bánság minden szögletébe… „Azok voltak 
az igazán szép idők! – sóhajt fel Pénzes 
Béla, a vaskohászati kombinát valamikori 
főmestere. – A Madosznak irodája volt a 
kultúrházban, most is emlékszem, a 66-os 
szoba volt a miénk. Az igazgató mindent 
megengedett, egy ideig jóformán azt ját-
szottunk, amit akartunk. Amikor egy kis 
gond adódott, s az elvtársak valamiért 
húzták az orrukat, megoldottam: a húsfel-
dolgozó vállalattól vittem a fél disznót, és 
máris minden a lehető legnagyobb rend-
ben volt.” Előfordult, hogy a szüreti bál-

ra hétszázötvenen váltottak belépőt, ami 
resicabányai szinten nem soknak, hanem 
rengetegnek számít. Nem volt olyan mu-
latság, amely ne húzódott volna el hajna-
lig – egy olyan időszakban, amikor a lako-
dalmakra is csak éjfélig adtak engedélyt. 
Jöttek az erdélyi színtársulatok, vendég-
szerepeltek a népi együttesek, nyüzsgött 
a nézőtér. Ám az évek teltével az erősödő 
kultúrcenzúra a magyar műkedvelőket is 
elérte. A Cigányszerelem című operettet 
nem sokkal a bemutató előtt tiltották be, a 
dalárda tagjait pedig arra próbálták ráven-
ni, hogy igazoljanak át a román csoportba.

Rácz Virág Vilma lánya lehetne Pénzes 
bácsinak, de még így is szép emlékeket őriz 
a múlt rendszerből. Amikor apja az első 
rendezvényre készült vinni a tinédzserkorú 
gyerekeit, a testvérek sírva tiltakoztak, mert 
fogalmunk se volt, eszik-e vagy isszák-e a 
kultúrát. Ez 1985-ben történt; azóta el sem 

tudják képzelni az életüket magyar művelő-
dési események nélkül. A középkorú hölgy 
büszkén vallja, teljes életét meghatározta a 
valamikori dalárda. Éppen ezért rögtön az 
1990-es évek elején megalapította a néhai 
táncoktatóról, Cziczeri Béniről elnevezett 
együttest. Nem volt olyan bál a Bánságban, 
ahová ne őket hívták volna, Magyarország-
ra pedig oly sűrűn jártak, mintha a szom-
széd település határát lépnék át. „Sajnos 
a mi gyerekeinket, beleértve az enyémeket 
is, a népzene, a néptánc meg egyáltalán a 
hagyományőrzés nem érdekli...” – szomo-
rodik el a tősgyökeres resicai asszony.

Nemcsak a fi atalokkal van gond, a ve-
gyes házasságban élőket is nehéz meg-
szólítani. Míg számos más erdélyi tele-
pülésen a román férjek, feleségek közül 
sokan szívesen bekapcsolódnak a magyar 
művelődési életbe, a resicabányai kultúr-
szervezők keserű tapasztalatokkal rendel-
keznek. Pénzes Bélának főként a férfi ak-
ról van lesújtó véleménye; mint mondja, 
többségük „papucskormány” alatt tengő-
dik. Ha a román asszonyka nemet mond a 
magyar rendezvények látogatására, abból 
soha nem lesz lehet vagy esetleg: a nem az 
mindörökké nem marad.

A szerteágazó közösségi élet nem a szo-
cializmus évei alatt kezdődött: Keresztes 

József református lelkész már jóval azelőtt 
felmérte a resicabányai magyarság igényét 
és potenciálját. Kilenc évtizeddel ezelőtt, 
1928-ban megépítette a Templom és Isko-
la Központot, amely az istenházán kívül 
óvoda- és iskolaépületet, tanári lakásokat 
és paplakot foglalt magában. A feljegyzé-
sek szerint volt olyan évfolyam, amikor 
szeptemberi becsengetéskor száznegy-
ven-százötven magyar diák sorakozott. 
A 48-as államosítási hullám csodával ha-
táros módon elkerülte az egyház nevére 
telekelt ingatlanegyüttest, azonban a rab-
lási akció kiötlői a lelkészről nem feled-
keztek meg. Munkáját ellehetetlenítették, 
majd koholt vádak alapján eltávolították. 
Ezzel lezárult a resicabányai magyarok 
első, leggyümölcsözőbb korszaka.

Sok helyről sokfélék
Nem is olyan régen egy újságinterjúban a 
helyi református lelkész, Megyasszai Atti-
la azt fejtegette, hogy a szórványnak akkor 
lenne jövője, ha a magyar állam masszív 
tőkeinjekcióval, gazdasági „betelepítés-
sel” segítené. És akkor a fi atalok marad-
nának, s talán mások is jönnének… Jelen 
helyzet szerint kevés esély mutatkozik 
arra, hogy valaha is megtudjuk, mindez 
életképes elképzelés vagy hiú ábránd.

Azonban tény és való, hogy ma is akad-
nak olyanok, akik a tömbből érkezve Resi-
cabányán keresik a boldogságot. Székely 

Zsolt a lánya férjhezmenetele után, 2005-
ben hagyta ott Szatmárnémetit a bánsági 
városért. Az idősödő mérnök könnyen fel-
találta magát: előbb érdeklődni kezdett az 
RMDSZ és a helyi magyarság felől, aztán 
hamarosan bekapcsolódott a közösségi 
életbe. Ma már a Hóvirág dalkör oszlopos 
tagja; mint mondja, a szatmári barátai el 
is csodálkoztak azon, micsoda nótafává 
nőtte ki magát. „Otthon valamikor minden 
egyes születés- meg névnapot három na-
pon keresztül ünnepeltünk, énekeltünk. 
De három-négy dalnál többnek még így 
sem ismertem a szövegét egyik végétől a 
másikig. Ma már több mint kétszázat fújok 
kívülről” – büszkélkedik. A történet egy

 » Nemcsak a fi atalokkal van 
gond, a vegyes házasságban 
élőket is nehéz megszólíta-
ni. Míg számos más erdélyi 
településen a román férjek, 
feleségek közül sokan szívesen 
bekapcsolódnak a magyar mű-
velődési életbe, a resicabányai 
kultúrszervezők keserű tapasz-
talatokkal rendelkeznek.

 » A helyi magyarok „katasz-
terét” vizsgálva hamar kiderül, 
hogy a legtöbbjük Erdély más 
szögleteiből származik. Nem is 
tagadják: 1989 előtt a lakás, a 
munkalehetőség és a méltányos 
fi zetés vonzotta az ország nyu-
gati szegletébe.
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Pénzes Béla és Rácz Virág Vilma az egykori kultúréletet siratja vissza

Apadásban. Mára mintegy 1500-ra zsugorodott a magyarság lélekszáma




