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→ Csak az idősebb 
nemzedék maradt meg 
magyarnak, amely nem 
kívánkoznak el innen, eze-
ket a személyeket rendre 
én temetem el, illetve 
a katolikus plébános.

Resicabánya magyar reformá-
tus lelkipásztora, Megyasszai 
Bíró Attila Erdély legjobban 
elszórványosodott megyéjé-
ben folytat szélmalomharcot a 
megmaradásért. Magyar óvo-
dát hozott létre, és mindent 
megpróbált, ami lelket önthet 
az egyre jobban elrománoso-
dó magyar közösségbe. A vele 
készült beszélgetés az erdélyi 
magyar szórványsors lehan-
goló keresztmetszete.
→ MAKKAY JÓZSEF

Tizennégy évvel ezelőtt került 
kezdő lelkészként a resicabányai 
szórványvidékre. Az ilyen állás 
mennyire népszerű a lelkészek 
körében?

Egyáltalán nem népszerű. Erre 
mondta egy lelkészismerősöm, 
hogy nálunk, reformátusoknál ér-
dekes a Szentlélek vezetése, ame-
lyik azt „sugallja”, hogy a papja-
ink minél nagyobb és minél jobb 
fi zetést kínáló gyülekezeteket 
keressenek. De a viccet félretéve: 
jobbnak tartom a katolikus rend-
szert, ahol a pap felettese dönti 
el, hogy a lelkész hova kerül, és 
az ellen nincs fellebbezés. Nálunk 
soktényezős a döntés meghoza-

tala, hiszen a protestáns lelkész-
nek családja, gyerekei vannak. A 
családnak anyagi biztonság kell, 
a gyerekeknek anyanyelvű isko-
lázási lehetőség. Ezek mind olyan 
elvárások, ami miatt a megürese-
dett állású szórványgyülekezetek 
eleve halálra vannak ítélve. Ha 
egy pap a gyerekeivel szórványba 
kerül, néha háromhavonta tudja 
felvenni a fi zetését, ez családjával 
szemben felelőtlen, nehéz dön-

tésnek minősül. Ám ezzel együtt 
is a szórványt vállalni kell. Én 
2006-ban nagybányai segédlelké-
szi szolgálatom letöltése után vál-
laltam el, ami számomra egyféle 
predesztinációnak számított.

Idejövetelekor mi fogadta?
Nehéz azt pár szóban összefog-

lalni. A régi lelkész készült nyugdíj-
ba, a papilak teljesen le volt lakva. 
Emlékszem, a belső szobába pa-
koltuk a fal mellé, plafonig a cso-
magjainkat, és mivel már csípős 
őszi idő volt, az összes pokrócunk-
kal betakaróztunk, mert nem volt 
fűtés. Azaz volt egy olyan gázkály-
ha, aminek az üzemeltetése élet-
veszélyesnek bizonyult. Éjszaka 
többször felébredtem, mert a tető 
hiányos cserepei között csorgott 
ránk a víz. Mindenhova mosdótá-
lakat, edényeket kellett tenni. Első 
két évünk azzal telt el, hogy lakha-
tóvá tegyük a parókiát. Mivel kevés 
pénz volt, reggeltől estig javítot-
tunk, talicskáztunk, önerőből vé-
geztük el azokat a munkálatokat, 
ami egyáltalán megoldható volt 
befektetés nélkül. Végül a gerendá-
kat, a tetőzetet is kicseréltük. A ko-
rábbi RMDSZ-elnököt, Seres Pétert 
2007-ben kinevezték Krassó-Szö-
rény megye alprefektusának, és 
az ő segítésével jutottunk hozzá 
százezer lejnyi állami támogatás-
hoz, ebből tudtuk kicserélni a tető-

zetet. Később erre járt Markó Béla, 
az RMDSZ korábbi elnöke, ő is 
besegített, így bukaresti források-
ból még kaptunk segítséget. Így 
sikerült részben lakhatóvá tenni az 
épületet, és később magyarországi 
pályázatokon elnyert pénzekből 
teljesen felújítani.

Kevés ilyen épülete van Erdély-
ben az egyháznak, ahol egy fe-
dél alatt minden megtalálható: 

templom, lelkészi lakás, óvoda. 
Ki volt az ötlet gazdája?

Keresztes József lelkész építette 
1927-ben. Jó előrelátó képességgel 
megáldott ember volt, aki a helyi 
magyarság számára akart egy kul-
turális-egyházi-oktatási központot 
teremteni. Az 1890 óta hivatalosan 

létező református gyülekezet 1928-
ig a szomszédban található luthe-
ránus templomot osztotta meg az 
evangélikus német közösséggel, 
de a kirobbant konfl iktusok mi-
att eleink jobbnak látták, ha saját 
templomot építenek. Itt már a mo-
narchia idejében is kisebbségben 
volt a magyarság – a protestáns 
magyarok még inkább –, így szük-
ség volt saját közösségi térre, ezt 
Keresztes József teremtette meg.

A megye Erdély legjobban el-
szórványosodott vidéke. A 2011-
es népszámlálás adatok alapján 
tíz év alatt a megye magyarsá-
gának negyven százaléka eltűnt. 
Mennyire reálisak az adatok? 

A 2011-es népszámlás eredmé-
nyeit nem tekinteném mérvadó-

nak. Rengeteg a vegyesházasság, 
és sok esetben a magyar felet is 
románnak írták be. Mi sem tud-
juk pontosan, hogy a városban, 
illetve a megyében hány magyar 
református él. 230 fi zető egyházta-
gunk van, de ennél nagyobb a re-
formátusok aránya. Igazából csak 
becsült adataink vannak, amit a 
Petőfi -program ösztöndíjasainak 
segítségével írtunk össze. Nehéz 
munka volt, de sorra vettük a há-

zakat, tömbházakat a megye több 
városában is, ahol információnk 
voltak arról, hogy magyarok élnek. 
Összesítésünk szerint a megyében 
mintegy háromezer magyar él, en-
nek fele Resicabányán. A fogyás 
mértékében nem kételkedem, mert 
a gyülekezetünkben évi huszonva-
lahány temetésre egy-egy keresz-
telő jut. Újmoldovában, Oravicán, 

Aninán, Nándorhegyen, Karán-
sebesen és Boksabányán szintén 
élnek magyarok, úgyhogy ez a me-
gyei szinten jegyzett mintegy 1500 
lélek nagy területen oszlik meg.

Önt a megyében a magyar kö-
zösség mindeneseként ismerik, 
aki az istentiszteletek mellett 
mással is foglalkozik. Hogyan 
lett lelkipásztori állásból ilyen 
széleskörű közösségszolgálat? 

Amikor ide kerültünk, azzal 
kezdtem a munkám, hogy szám-
ba vettük lehetőségeinket, és 
amikor beleástam magam a te-
endőkbe, egyik szülte a másikat. 
Kormányváltás után részletes 
levélben megkerestem a buda-
pesti Nemzetpolitikai Államtit-
kárságot, és beszámoltam arról, 
mi van Resicabányán, illetve a 
megyében, és mit tudnánk tenni. 
Megkaptam a visszajelzést, hogy 
támogatnak munkánkban, csak 
jelezzük, mire van szükségünk. 
Így jutottunk hozzá a Petőfi -prog-
ram első ösztöndíjasához, akivel 
szerteágazó munkát sikerült tető 
alá hozni. (A másodikkal sajnos 
már nem). Nemcsak az alterna-
tív magyar népszámlálást sike-
rült megoldani, hanem magyar 

A Megyasszai család hat tagja. A gyerekek a helyi német iskolában tanulnak

A resicabányai magyar óvodások a két óvónénivel és a dadával
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