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CÍMLAPFOTÓ: Kilátás a 
református papilak ablakából. 
A szomszédos evangélikus 
templom volt a reformátusok 
első gyülekezeti helye

időszakos kiadványt adtunk ki 
a resicaiaknak, illetve amikor a 
megyében évtizedes kihagyások 
után elkezdtünk magyar rendez-
vényeket, bálokat szervezni, a 
helyi közösségek számára is ki-
adtunk egy-egy helyi kiadványt. 
Úgy érzem, sikerült felrázni az 
embereket, és ezek az apró sike-
rélmények újabb és újabb mun-
kára sarkalltak.

Mit tart legnagyobb megvaló-
sításának? 

Egyértelműen a magyar óvo-
da létrejöttét. Ennek előzménye 
egy állami óvoda volt néhány ma-
gyar gyerekkel, akiket piciny ke 
szobába tettek be, de az is felszá-
molódott. Hosszú évek óta nem 
volt szakképzett magyar óvónő, 
mindig alkalomszerűen vállalta 
valaki. 2011-ben hoztuk létre ma-
gyar állami támogatással saját 
épületünkben azt az óvodai cso-
portot, amelyet két Észak-Erdély-
ből hozott szakképzett óvónő és 
egy dada látott el. De nem ment 
ez ilyen egyszerűen. Szinte vak-
merőségnek számított a magyar 
óvoda elindítása. Miközben teljes 
gőzzel jártuk az utcákat és keres-
tük a magyar szülők gyerekeit – 
kitűztük az indulás időpontját is 
–, még nem volt sem berendezés, 
sem gyerek, sem tanfelügyelőségi 
engedély. Csak a hitünk volt meg, 
hogy lesz óvoda. És lett is: egy 
szép, modern helyiséget hoztunk 
tető alá, ahova aztán egyre több 
román is bekopogtatott, hogy ide 
szeretné íratni gyerekét. Többször 
is nemet kellett mondanunk, mert 
ahhoz tartottuk magunkat, hogy 
csak olyan családból fogadunk 
gyerekeket, ahol legalább az egyik 
szülő, nagyszülő magyar. Még ha 
a gyerek nem is tud magyarul. 
Több olyan gyereket is beírattak, 
akiket a néhány év alatt mi taní-
tottunk meg magyarul.

Miért nem lett elemi iskolai 
folytatás? 

Ez már sokkal nehezebb dió. 
A magyar oktatás elsorvadásá-
nak története hosszú évtizedekre 
nyúlik vissza. Nemrég halt meg 
az utolsó resicabányai magyar ta-
nítónő, aki elmesélte, hogy már 
a nyolcvanas években milyen ne-
hézségekbe került egy-egy magyar 
elemi osztályt összehozni. A ve-

gyesházasságban élő szülőket már 
akkor nehezen lehetett meggyőzni 
erről, ma még inkább. A szokásos 
kibúvókkal találkozunk: sokkal 
jobban boldogul a gyerek, ha ro-
mánul tanul. Ehhez azt is tudni 
kell, hogy az itteni magyarság gya-
korlatilag már elvesztette nemzeti 
önazonosságát. Legtöbben ma-
gyarul beszélő románok. Csak az 
idősebb nemzedék maradt meg 
magyarnak, amely nem kívánkoz-
nak el innen, ezeket a személyeket 
rendre én temetem el, illetve a ka-
tolikus plébános. Már nem hiszek 
abban, hogy itt lehet magyar ele-
mi iskola, de az óvoda fenntartása 
számunkra erkölcsi felelősség, a 
támogató magyar kormány irányá-
ba pedig kötelesség.

Mi törte meg ennyire a resicai 
magyar embereket?

Mindennek a vegyesházasság 
a fő oka. Az ortodoxok és a kato-
likusok is arra kényszerítik a ma-
gyar felet, hogy gyerekeiket ott 
kereszteljék. A magyar házastárs – 
férj vagy felség – pedig túl gyenge 
ahhoz, hogy kiálljon nemzetisége 
mellett. Az ortodox családtagok 
részéről akkora a nyomás, hogy 
erős önazonosság-tudat nélkül a 
magyar fél alulmarad. Példaként 
azokat a lányokat említem, akiket 
a hetvenes és nyolcvanas években 
magyarnak kereszteltek Resica-
bányán, és ma már szinte kivétel 

nélkül olyan vegyes családokban 
élnek, ahol a gyerekek románok.

Mit tud tenni egy magyar lel-
kész, amikor tudomást szerez, 
hogy a gyülekezet fi atal tagja ro-
mánnal készül házasságot kötni? 

Mindössze annyit, hogy őszin-
tén elbeszélget a fi atallal. Ezt 
mindannyiszor megteszem, és 
elmondom nekik, mire számíthat-
nak. Hogy mivel jár magyar szem-

pontból a román–magyar házas-
ság. De számomra az volt az igazi 
fájdalom, amikor az Észak-Erdély-
ből hozzánk telepedett magyar 
óvónők is román férj mellé sze-
gődtek el. Akkor azt kívántam, 
hogy inkább menjenek haza, mert 
arra panaszkodtak, hogy itt nem 
találnak maguknak magyar férjet. 

Van-e egyáltalán még magyar 
fi atal? 

Akad öt-hat fi atal család, 
akikkel rendszeresen tartjuk 
a kapcsolatot. De több éven át 
volt egy remek ifj úsági csapa-
tom, tizenéves diákok, akikkel 
folyamatosan közös programo-
kat szerveztünk. Táboroztunk, 
kirándultunk, sőt, elkísértek a 
kórházba is beteglátogatásra. Ki-
váló magyar szellemiségű, 10–12 
fi atalt számláló csapat volt, ami 
reményt, fogódzót adott ahhoz, 
hogy mégis érdemes vállalni e 
sokszor elkeserítő és sok lemon-
dással járó szórványmunkát. De 

ez sem tartott sokáig, mert el-
mentek Temesvárra egyetemre, 
és egy sem tért haza közülük.

Négy gyereke van. Ha nincs 
magyaroktatás, hol tanulnak? 

Egyetlen lehetőségünk volt be-
íratni őket a német iskolába, ahol 
jó minőségű az oktatás, itthon pe-
dig magyarul foglalkozunk velük. 
De a német iskolának is a zöme 
román tanulókból áll, mert néme-

tek már csak mutatóban vannak. 
A legnagyobb gyerek hatodikos, 
és nem akartuk, hogy távol le-
gyenek tőlünk. Temesváron van 
magyar szórványkollégium, oda 
járhatnának kilencediktől. Szóval 
mi is komolyan gondolkodunk 
azon, hogy váltani kellene. Nálam 
okosabb emberek mondják: szór-
ványban legtöbb öt évig kellene 
szolgálnia egy lelkésznek. Amikor 
folyamatosan csak temetek, és na-
ponta látom a leépülést, nehéz ezt 
úgy feldolgozni, hogy az ember bi-
zakodó legyen. Itt elsősorban nem 
anyagiakról van szó, mert ma már 
úgy áll az egyházközség, hogy elő 
tudnánk teremteni hosszabb távra 
is a kiadásokhoz szükséges pénzt. 
Itt a legnagyobb gond a magate-
hetetlenség. Az a tudat, hogy ezt 
a szórványközösséget nem lehet 
megmenteni, csak az elmúlását 
késleltethetjük.

A felesége is sokat segít a gyü-
lekezetben, miközben újságírói 

munkát is vállal. Ezek szerint a 
közösségszolgálat „családi vál-
lalkozás”?

Az egyházközség alkalma-
zottjaként a feleségem diakónusi 
munkát vállal. Rendre felkeresi 
az idős gyülekezeti tagokat, akik 
ritkán vagy egyáltalán nem jutnak 
el a templomba. Magyar kiadvá-
nyokat visz nekik, tartja velük a 
kapcsolatot, amiért nagyon hálá-
sak az emberek. Közben a Resicai 
Rádió heti félórás magyar adását 
szerkeszti és a Temesvári Új Szó 
itteni tudósítója. Mindez közös 
munka, hiszen egyházi, közössé-
gi rendezvényeinket is így tudjuk 
legjobban népszerűsíteni. Arra 
törekszünk, hogy minél több ma-
gyarhoz jusson el üzenetünk, 
hogy tudják, létezik magyar kö-
zösség, amelyhez érdemes tartoz-
ni. Ha belegondolok, hogy Resi-
cabányán 1500 magyar él, ez szép 
szám, ami bármelyik észak-erdé-
lyi nagyközséggel vetekedhetne. 
Ha az itteni magyarság  rendel-
kezne identitástudattal, nemcsak 
magyar óvodát, hanem akár 12. 
osztályig lehetne magyar iskolai 
tagozatot működtetni.

Lehet-e valamilyen csodában 
bízni?

Ehhez magyar hátterű munka-
helyek, magyar cégek is kellené-
nek. A mi polgármesterünk nyitott 
erre, szóval jöhetne ide olyan ma-
gyar befektető is, akinek fontos 
a munkahelyen a magyar nyelv 
használata. A Bethlen Gábor Ala-
pon keresztül a magyar kormány 
2019-ben jelentős támogatást jutta-
tott a resicabányai református egy-
házközségnek, amiből a hosszú 
programú magyar óvodát tovább 
fejleszthettük. Amennyiben nem 
lesz olyan gazdasági befektetés vi-
dékünkön, amely a magyar nyelv-
tudást felértékelve meg tudná 
állítani a mai negatív demográfi ai 
folyamatokat, akkor az óvoda erre 
nem lesz képes. Nem lehetetlen 
ilyen munkahelyeket tető alá hoz-
ni. Ez nekem régi vesszőparipám, 
és mindig abban reménykedem, 
hogy valaki meghallgat.A református templom nagyterme. Holland segítséggel újították fel

Magyar könyvek a templom előterében

Foglalkozás a resicabányai magyar óvodában: süssünk, süssünk valamit!
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