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Krassó-Szörény megyében 
a legutóbbi népszámlálási ada-
tok szerint csak a lakosság két 
százaléka vallotta magát ma-
gyarnak. Bár kevesen vannak, 
a magyar közösség sok tele-
pülésen aktív és összetartó. A 
resicabányai Platanus Egyesü-
let nemcsak a megyeszékhely 
„magyar napjait” szervezi meg 
minden ősszel, hanem az Ora-
vicabányai Magyar Napokat 
is, mely idén július 20–21-én 
a 12. kiadásához érkezik. Kun 
Lászlót, az egyesület vezetőjét, 
az RMDSZ helyi szervezetének 
ideiglenesen kinevezett elnö-
két faggattuk rendezvényeik-
ről, szórványlétről.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

O ravicabánya egy közel tíze-
zer lakosú Krassó-Szörény 
megyei kisváros, ahol ma 

már csak 70-80 magyar él, de – a 
térség más magyar közösségeihez 
hasonlóan – intenzíven ápolják 
értékeiket, őrzik magyarságtuda-
tukat, minden évben megtartják a 
helyi magyar napokat is. A Platanus 
Egyesület kulcsfontosságú szerepet 
játszik abban, hogy mind az oravi-
cabányai, és még inkább a közeli 
resicabányai magyarok aktív közös-
ségi létet tudhatnak magukénak.

A Platanus Egyesületet 2005-ben 
alapították, elnöke Nagy Péter volt. 
A kezdeteket tulajdonképpen egy 
énekcsoport jelentette, a Hóvirág 
Daloskör, mely a resicabányai ma-
gyar házba (ez a helyi RMDSZ és 
a Plantanus székhelye is egyben) 
járók lelkesedése nyomán szüle-
tett meg, s melynek jogi háttérre 
volt szüksége, hogy pályázhasson 
anyagi segítségért. A daloskör az 
elmúlt több mint másfél évtized-
ben nagyon sikeresnek bizonyult: 
nemcsak a településen, illetve a 
környéken léptek többször fel, ha-
nem más megyékben, Magyaror-
szágon is – például Budapesten a 
Polgárok Házában.

Magyar könyvtár,
anyanyelvű oktatás
A Platanus Egyesület céljai per-
sze tágabbak a daloskör „eltar-
tásánál”: a hagyományőrzés, az 
identitásőrzés, az értékek átadása 
a fi ataloknak kiemelten fontosak 
számukra, akkor is, ha a térségben 
nagyon kevés magyar fi atal él, ma-
radt. Resicabányán és környékén 
ma már egyáltalán nincs magyar-
tanítás, magyar iskola, de az egye-
sület szeretné pótolni ezt a hiányt 
több formában is.

Ennek egyik fontos lépése volt, 
hogy tavaly szeptemberben, a 16. 
Resicabányai Magyar Napok ke-
retében létrehoztak egy magyar 
könyvtárat, melynek meglapítá-
sánál nagyon sokan segédkeztek, 
Nagyváradról, Kolozsvárról, Harg-

A PLATANUS EGYESÜLET IGYEKSZIK ÖSSZEFOGNI A RESICABÁNYAI ÉS ORAVICABÁNYAI MAGYAROKAT, DE MÁSOK FELÉ IS NYITNAK

Összekovácsolódás a kohótüzek fényénél

Egyre kevesebben. A Krassó-Szörény megyei Oravicabányán ma már csak 70-80 magyar él

Kun László: a térségre nem jellemző a nemzetiségi, nyelvi feszültség,
az emberek együtt nőttek fel

 » A Platanus 
Egyesület céljai 
persze tágab-
bak a daloskör 
„eltartásánál”: 
a hagyományőr-
zés, az iden-
titásőrzés, az 
értékek átadása 
a fi ataloknak ki-
emelten fontosak 
számukra, akkor 
is, ha a térség-
ben nagyon ke-
vés magyar fi atal 
él, maradt.

 » A térség 
viszonyait ismer-
tetve Kun László 
kifejtette, hogy a 
különböző nem-
zetiségek jó kap-
csolatot ápolnak, 
amire jó példa az 
is, hogy nemrég 
ünnepelték Resi-
cabányán a 250 
éves évforduló-
ját a kohótüzek 
meggyújtásának, 
melyek azóta 
szüntelenül ég-
nek. Az évfordu-
lót a különböző 
nemzetiségek 
együtt ünnepel-
ték, minden nem-
zetiség kapott 
egy-egy napot a 
megemlékezésre.

ita megyéből is adományoztak köny-
veket, a Communitas Alapítvány 
is segített nekik. Közel ezer könyv 
került a gyűjteménybe, melyet Stre-
leczky Sándor református lelkész, 
közíró után Sándor bácsi könyvtár-
nak neveztek el.

„Mivel az egész megyében nincs 
magyar nyelvű oktatás, az az ötlet 
is felmerült, hogy idén ősztől esti 
oktatást indítunk el – nemcsak fi ata-
loknak, hanem idősebbnek is” – je-
lezte Kun László. Elmondása szerint 
nagyon sokan – köztük ő maga sem 
– nem tanultak intézményes kere-
tek között magyarul, kevesen élnek 
már, illetve maradtak a térségben 
azok közül, akik magyar iskolába 
jártak. Szerinte az esti iskola nagy 
hiányosságot pótolna, ugyanis so-
kan szeretnék tökéletesíteni magyar 
nyelvtudásukat, helyesírásukat. 
Többen vegyes házasságból született 
gyereküket is szeretnék magyarul 
taníttatni, van rá igény, hogy mind-
két nyelvet ismerjék. A helyi magyar 
oktatás kapcsán azt is megtudtuk, 
hogy van egy magyar óvoda is, me-
lyet a református egyház működtet 
a magyar állam támogatásával, ám 
nagyon kevés gyerek jár ide.

Az Oravicabányai Magyar Napokat 
a város egyik szülöttének, Mihalik 
Kálmánnak az emlékezete hívta élet-
re. Mihalik Kálmán szerezte 1921-ben 
– Csanády György szövegére – a szé-
kely himnusz zenéjét. Emlékét min-
dig is őrizték a városban, ám csak né-
hány éve, amikor a székelyudvarhelyi 
Balázs Ferenc Vegyes Kar ellátogatott 
a városba (a székelyudvarhelyi kórus 
Csanády György, a székely himnusz 
szövegírójának az emlékét ápolja, 
mivel a város szülötte), akkor merült 
fel a gondolat, hogy keressék meg 
Mihalik Kálmán szülőházát, melyről 
az oravicabányaiak nem tudták, hogy 
hol van. A szülőházra azóta emlék-
táblát is kitettek, és a Hóvirág Dalos-
kör és a Balázs Ferenc Vegyes Kar jó 
kapcsolatban vannak.

Jó etnikai kapcsolatok
A térség viszonyait ismertetve Kun 
László kifejtette, hogy a különbö-
ző nemzetiségek jó kapcsolatot 

ápolnak, amire jó példa az is, hogy 
nemrég ünnepelték Resicabányán 
a 250 éves évfordulóját a kohótü-
zek meggyújtásának, melyek azóta 
szüntelenül égnek. Az évfordulót a 
különböző nemzetiségek együtt ün-
nepelték, minden nemzetiség kapott 
egy-egy napot a megemlékezésre. A 
magyarok napján szerepelt a Hóvi-
rág Daloskör, egy csernakeresztúri 
tánccsoport is fellépett, Végvárról is 
érkeztek fellépők.

Kun László szerint a térségben már 
nagyon kevés magyar él. Resicabá-
nyán próbálják éltetni a magyar kö-
zösséget, miközben a környező tele-
püléseken, így Oravicabányán vagy 
Boksánbányán, kisebb az érdeklő-
dés a különböző rendezvények, ese-
mények iránt. Ám ha van rá igény, 
akkor a Hóvirág Daloskör kimegy a 
kisebb településekre is, illetve a Pla-
tanus Egyesület nyitott, hogy bármi-
ben segítsen.

Az együttélés kapcsán Kun Lász-
ló azt is hozzátette, hogy szerinte a 
térségre nem jellemzők a nemzetisé-
gi, nyelvi feszültségek, az emberek 
együtt nőttek fel: magyarok, néme-
tek, románok, szerbek. „A gyerekek 
a három-négy nyelvet néha úgy ke-
verték az utcán játék közben, hogy 
amikor este hazaértek, a saját szüleik 
nem értették őket” – példázta a vi-

szonyokat. A Német Demokratikus 
Fórummal jelenleg is nagyon jó a vi-
szonyuk, a helyi német kisebbséget 
képviselő szervezet gyakran hívja 
rendezvényeire a helyi magyarságot, 
valamint ez fordítva is érvényes. „Mi 
nem gyűlöljük egymást, inkább se-
gítünk egymásnak. Másképpen nem 
lehet” – vázolta az RMDSZ helyi szer-
vezetének vezetője. Példaként meg-
említette, hogy a volt resicabányai 
református lelkész szeretett volna 
magyar bált rendezni a környék ma-
gyarjainak, de hamar lebeszélték őt, 
és meggyőzték, hogy legyen minden-
ki számára nyitott, hiszen olyan sok a 
vegyes házasság, a jó román–magyar 
kapcsolat, hogy „értelmetlen, és nem 
tenne jót az ilyenfajta széthúzás”.

Létfontosságú találkozások
A Platanus Egyesület egyébként évi 
két bált is szervez, egy farsangi bált 
és egy szüreti bált a Resicabányai 
Magyar Napok záróakkordjaként. 
Ezeken a térség magyarjai mellett 
más nemzetiségűek is részt vesznek. 
Kun László szerint tulajdonképpen 
ők szoktak többségben lenni a ren-
dezvényeken, de ez senkit nem zavar, 
sőt örülnek, hogy együtt jól érzik ma-
gukat. Ez a két bál a 2020-as évben 
elmaradt a világjárvány miatt, és a 
visszajelzések alapján igencsak hi-
ányolták a találkozást az emberek. 
Kun László szerint abban a kevés ma-
gyarban, akik tartják a kapcsolatot, 

járnak az eseményekre, nagyon nagy 
az igény a találkozásra, arra, hogy 
együtt legyenek, így a tavalyi nehéz-
ségek közepette minden adandó le-
hetőséget igyekeztek kihasználni.

A Platanus Egyesület, illetve Kun 
László igyekszik tenni azért, hogy a 
helyi magyarok minél gyakrabban 
összejárjanak. Minden év májusában 
találkozót szerveztek az egykor Resi-
cabányán végzett magyar diákok, 
akiknek száma évről évre csökken. 
Kun László javaslatára az eseményt 
jövőtől kibővítik: minden magyar is-
kolát végzettet szívesen látnak, nem 
korlátozzák a jelenlétet a helyi iskola 
egykori növendékeire. „A fi atalok el-
mentek, elmennek, mert nincs mun-
kalehetőség, de akik itt maradtunk, 
azok találkozzunk minél többet, tölt-
sünk minél több időt együtt” – zárta 
gondolatait a szervezet vezetője.
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