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Közép-Európa pereme
„A természet szépségeivel és gazdagságával megáldott táj”

Szekernyés János

„A nnak a földdarabnak, melyet észak-
ról a Maros, nyugatról a Tisza, délről a 
Duna hullámai mosnak, keletről az er-
délyi hegylánczolat övedz”, a területét 
a tájegység első hivatott történetírója, 
Böhm Lénárt (1833–1924) 1867-ben Pes-
ten kiadott Dél-Magyarország vagy az 
úgynevezett Bánság külön történelme 
című könyvének előszavában 472 négy-
szögmérföldben határozta meg, míg 
lakosainak számát mintegy másfél 
millióra becsülte. Az újabb szakmun-
kák 28 522 km²-ben határozzák meg a 
többé-kevésbé négyzet alakú földterü-
let nagyságát, amelyet természetes ha-
tárok szegélyeznek, míg népessége lé-
lekszámát mintegy két és félmilliónak 
vélik.

A tudós történetíró címválasztá-
sa tudatosnak és találónak bizonyult, 
midőn a nyomatékot a külön szóra he-
lyezte. Felfogása és alaptétele szerint, 
az országrész rég- és közelmúltja szá-
mos ponton és több vonatkozásban is 
elütött, eltért Belső-Magyarország, va-
lamint Erdély históriájától. Jellegzetes, 
többé-kevésbé individuális, egyéni ka-
raktert kapott és nyert a lepergett év-
századok során. Közkeletűvé vált nevét 
– Bánság, Temesi Bánát – nem a törté-
nelem mélyéből hozta veretes örökség 
gyanánt, hanem önkényesen ötölte 
ki és ragasztotta a kicstári birtokként 
kezelt tartományra a 18. század elején 
a Habsburg Birodalom gyarmatosító 
katonai és polgári adminisztrációja. 
A török hódoltság előtt, a középkor fo-
lyamán Alsó Részekként, Délvidékként, 
Temesközként, Délmagyarországként 
tartották számon a Dunáig és eseten-
ként azon túl is nyúló régiót. A Magyar 
Királyság déli határvonala mentén 16 – 
köztük a jajcai, macsói, kucsói, nándor-
fehérvári, szörényi stb. – bánság sora-
kozott. Temesi bán és bánság sohasem 
létezett. A nagy tekintélyű történettu-
dós, a Temesvárott született Pesty Fri-
gyes 1868-ban könyvet jelentetett meg a 
Magyar Tudományos Akadémia kiadá-
sában A Temesi bánság elnevezésének 

jogosulatlansága címen. Okfejtésének, 
felsorakoztatott érveinek gyakorlati 
foganatja nem lett. A tájegység immár 
három évszázada az osztrákok által rá-
oktrojált csinálmány-nevet viseli.

Délvidék főkapitánya a temesi ispán 
s Temesvár várparancsnoka volt, aki 
grófi címet viselt, s akinek hatásköre 
több vármegyére kiterjedt. Az ország 
zászlós urai sorába tartozott, rangban 
a vajdák és a bánok után állott. A terü-
letet, a volt oszmán vilajetet, amelyről 
300 évvel ezelőtt űzte ki a törököket, az 
osztrák császári hadak főparancsno-
ka, Eugen von Savoya (1663–1736) her-
ceg keresztelte el Bánságnak Temesvár 
1716. október 13-i elfoglalását követően. 
Az elnevezéssel egyrészt az évszázados 
ellenséggel szomszédos zóna veszélyes-
ségét, másrészt a tartomány közjogi 
státusát határozta meg. A régi földbir-
tokosok leszármazottai, jogos örökösei 
nem igényelhették vissza tulajdona-
ikat, nem kaphattak polgári szerepe-
ket, hivatalokat. Nem állították vissza 
a vármegyéket. Eugen von Savoya min-
dent elkövetett annak érdekében, hogy 
a megszerzett terület kapcsolatát a Ma-
gyar Királysággal megakadályozza. III. 
Károly nem magyar királyként, hanem 
német-római császárként iktatta tarto-
mányai közé az elnéptelenedett terüle-
tet, amelyre Eugen von Savoya rendele-
téből kurucok és protestánsok – vagyis 
magyarok! – nem települhettek. 1779-ig 
érvényben maradt parancsával, meg-
hagyásával, instrukcióival napjainkig 
hatóan megszabta, befolyásolta a táj-
egység nemzetiségi összetételét. A köz-
vetlenül Bécsnek alárendelt térség ka-
tonai és polgári kormányzójává Eugen 
von Savoya Claudius Florimund Mercyt 
(1666–1734) nevezte ki, aki elhunytáig, 
1734-ig állott a Temesi Bánság élén.

Alapvetően a török hódoltság 164 esz-
tendeje, valamint az osztrák gyarmati 
uralom jelentette azt a cezúrát, azt a 
történelmi korszakot, amely a Maros-
tól délre elterülő tájegység – a Temes-
köz és a Krassói Érchegység – fejlődését, 
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kibontakozását Erdélyétől és a Magyar 
Királyságtól eltérő, némiképpen külön-
böző mederbe terelte.

A középkorban az Alsó Részek – ahol 
a magyarság a honfoglaláskor telepe-
dett meg – a Magyar Királyság szerves 
tartozékát képezték. Anonymus szerint 
a honfoglaló magyarok 895-ben jutot-
tak el „a bögei részekre”. Miután Csanád 
kiűzte Marosvárról Ajtonyt, I. István ki-
rály parancsából Gellért 1030-ban meg-
szervezte a csanádi püspökséget, az 
alája rendelt 6 főesperességet s viszony-
lag sűrű plébániahálózatot. Az egyház-
megye hat vármegye területét foglalta 
el: Csanád, Temes, Arad, Keve, Krassó 
és Sebes. I. László király 1092-ben a Po-
gányos patak mellett győzte le az or-
szágba betört kunokat és besenyőket. El 
Edriszi arab utazó „szép városként” em-
lítette leírásában 1154-ben Temesvárt, 

amely Temes vármegye székhelye volt. 
A várispánság élén 1172 és 1175 között 
Pancratius comes állt. II. Endre király – 
aki a temesi ispán tisztét és rangját az 
erdélyi vajdáéval tette egyenlővé – 1212-
ben kelt oklevelei egyikében a „castro 
temesiensi” („temesi vár”) névformát 
használta. A Kis-Temes mellett emelt 
építmény a megerősített királyi várak 
sorába tartozott. Bővítéséhez, megerő-
sítéséhez és korszerűsítéséhez I. Károly 
(Károly Róbert) király 1307-ben kezdett 
hozzá biztonságos és kényelmes hellyé 
változtatva az erődítményt, ahol a Csák 
Máté vezette nemesi felkelés idején 
családjával és udvarával meghúzódha-
tott. Temesvár 1315-től 1323-ig királyi 
székhelyként szolgált, ahol a koronás 
fő, Károly Róbert király számos okle-
velet állított ki, követségeket fogadott, 
lovagi tornákat rendezett, s ahonnan 

több hadjáratot is indított. Az Anjouk 
– Károly Róbert és utóda, Nagy Lajos – 
alatt érte el a vidék középkori virágzá-
sának tetőpontját.

Fekvésénél fogva a délkeleti ország-
rész mindig ki volt téve a külső táma-
dásoknak. A földrész belseje felé törő 
népek legtöbbje a Duna vonalát követve 
próbált célba érni. Az Alrészekre hárult 
a feladat, hogy kivédjék a bolgár cárság, 
Bizánc, a tatárok, a kunok, a besenyők 
ismétlődő, sorozatos támadásait, invá-
zióit.

Az 1332–37-es pápai tizedjegyzékben 
250 plébániát vettek nyilvántartásba az 
összeírók a Maros, a Tisza és a Duna ha-
tárolta országrészben. Köztudott, hogy 
tíz falut, tanyabokrot köteleztek egy kö-
zös templom fenntartására. A vidéket a 
középkorban a következőképpen írták 
le: „A falvak képéről először a tornyos, 

A Temesi bánság és környéke az 1716–1717. évi hadjáratok idején, Claude Florimond de Mercy térképe (forrás: Wikipédia)
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toronynélküli kőegyházak, a kápolnák 
tűnnek elő; körülöttük a temető, arrébb 
a jobbágynép zsúfolt, vagy egy-egy utca 
vonalához igazodó házai, itt-ott neme-
si udvarházak, kastélyok, sok helyen 
kőből, várszerűen megerősítve. A falu 
szomszédságában kertek, kutak, távo-
labb felszántott, parlagon pihenő föl-
dek, rétek, kaszálók, legelők, makkol-
tatásra alkalmas erdők nagyobb foltjai, 
itt-ott szőlők, gyakori halastavak, ke-
rekes vízimalmok. A legelőkön lovak, 
szarvasmarhák, disznók, juhok százai 
és ezrei, amelyeket téli időre a hidegtől 
védve istállóznak. Külön színeket ad-
nak a képnek a prépostságok és apátsá-
gok monostorai mintaszerű gazdasága-
ikkal, kertjeikkel, majorjaikkal.”

„A vég Temesvárban…”

Komoly fenyegetést jelentett nemcsak 
a Délvidékre, hanem a Magyar Király-
ság egészére az oszmánok megjele-
nése, térhódítása Európában: Driná-
poly eleste, Gallipoli-félsziget, a Bolgár 
Cárság, Szerbia elfoglalása, I. Bajazid 
szultán előnyomulása a Duna vona-
láig stb. A magyar királyok – Nagy La-
jos, Luxemburgi Zsigmond – úgy pró-
bálták megelőzni, kivédeni a veszélyt, 
hogy átkeltek a Dunán, s a törökökkel 
az ország határain kívül megütközve 
akadályozták, fékezték előnyomulásu-
kat. Az 1389-es sorsdöntő, Szerbiát elve-
szejtő rigómezei csatában is részt vett 
egy magyar dandár. Miután 1390-ben 
a törököknek sikerült időlegesen elfog-
lalniuk Galambóc várát, a Dunán is át-
keltek, s a Temes folyóig elkalandoztak. 
Tulajdonképpen ekkor tették a törökök 
első ízben lábukat magyar földre. Te-
mes vármegye és az Alsó-Részek terü-
letére 1391-től már mind gyakrabban 
nyomultak be portyázó török csapatok. 
Marczali Miklós temesi főispán és test-
vére, Dénes 1395-ben szerencsésen visz-
szaverte a Temesközbe betörő oszmán 
sereget.

Tulajdonképpen ezekkel a fegyveres 
összecsapásokkal vette kezdetét az el-
szánt, folyamatos törökellenes küzde-
lem, amely váltakozó intenzitással és 
kimenetellel több mint másfél évszá-
zadon át szakadatlanul tartott a déli 
részeken. A terjeszkedő Oszmán Biro-
dalom a Magyar Királyság közvetlen 
szomszédja lett. Zsigmond király 1397. 
október 25-re Temesvárra hívta össze 
országgyűlésre a főrendeket, a várme-
gyei nemességet és – ami újdonság-
nak számított a diéták történetében – 
a városokat is. Az országgyűlés, amely 
egy hónapig tartott, többek között 

kimondta, hogy: „Ha a jelenlegi hábo-
rús idő alatt az ország határait ellen-
séges támadás fenyegeti, s a határt az 
ott hivataloskodó zászlósúr nem tudja 
megvédeni, minden zászlósúr és birto-
kos nemes, a közös kúrián lakók közül 
egy-egy, a többiek fejenként, személye-
sen tartoznak fegyvert fogni, s a király-
lyal vagy ennek akadályoztatása ese-
tén a nádorral a fenyegetett részekre 
vonulni; a jobbágyos nemesek kötele-
sek azonkívül minden 20 jobbágy után 
egy íjjal felfegyverkezett katonát kiállí-
tani.” Zsigmond király 1404-ben bizal-
masát, legkiválóbb hadvezérét, Ozorai 
Pipót (1369–1426) nevezte ki temesi is-
pánná és temesvári várkapitánnyá, aki 
több győztes csatát vívott a törökök el-
len. Megkezdte Temesvár és Nándorfe-
hérvár kiépítését, s kezdeményezésére 
és felügyelete alatt alakították ki, te-
remtették meg az al-dunai végvárrend-
szert. Ozorai Pipo szolgálatában kezdte 
katonai pályafutását a későbbi törökve-
rő, következő fél évszázad legnagyobb 
hadvezére, a még gyermek Hunyadi 
János (~1407–1456), akit Albert király 
(1397–1439) 1439-ben szörényi bánná, 
I. Ulászló király (1424–1444) pedig 1441-
ben temesi főispánná, Nándorfehérvár 
kapitányává és Újlaki Miklóssal (~1410–
1477) együtt erdélyi vajdává nevezett ki. 
Az 1443. június 5-i nagy földrengés után 
újjáépítette a várat és a várkastélyt, 
amelyben Kolozsvárról elhozott család-
ját is elhelyezte. Temesvárról indult az 
1446-ban Magyarország kormányzójává 
választott Hunyadi János törökellenes 
balkáni hadjárataira. Temesvár kör-
nyékén gyűjtött banderiális csapatá-
val vonult Szegedre, majd Kevét érintve 
Nándorfehérvárra, ahol 1456. július 22-
én diadalmaskodott a II. Mehmed szul-
tán vezette török haderő felett. A fényes 
győzelem után a zimonyi táborban dúló 
pestisjárvány oltotta ki életét. A temes-
vári várkastély első emeleti kápolnájá-
ban esküdött meg a bibliára V. László 
(1440–1457), hogy nem fogja bántani a 
Hunyadi fiúkat.

A nyomasztó török veszély, az osz-
mánokkal vívott csaták és háborúk ál-
landósulása arra késztette a magyar 
királyokat, hogy országos tekintélyű, a 
harcokban jártas és edzett férfiakat ne-
vezzenek ki temesi gróffá, ispánná és 
temesvári várkapitánnyá. A tisztséget 
a 15. században olyan hadvezérek visel-
ték, mint, Ozorai Pipo, Rozgonyi István, 
Újlaki Miklós, Hunyadi János, Hunyadi 
László, Szilágyi Mihály, Szokoly Péter, 
Nagy Ambrus, Kinizsi Pál, a 16. század-
ban meg Báthory István, Újlaki Lőrinc, 
Drágffy János, Perényi Péter, Enyin-
gi Török Bálint, Czibak Imre, Petrovics 

Péter stb. Temesi ispánként „Sánta” 
Báthory István (~1480–1530) 1512-ben Il-
lava mellett győzelmet aratott egy be-
törő szabadcsapat felett, 1514-ben pedig 
arra vállalkozott, hogy a Rákos mezején 
összesereglett keresztes hadat – amely 
Dózsa György vezetésével az oszmánok 
ellen indult, de vonulása parasztfelke-
lésbe torkollott – megállítsa és szétosz-
lassa. A nagylaki és csanádi véreng-
zések, csatavesztések után Temesvár 
falai közé menekült: a mocsarak övezte 
és védte erődítményt sikerült megtar-
tania, amig legfőbb politikai ellenfele, 
Szapolyai János (1487–1540) erdélyi vaj-
da felmentő seregével segítségére nem 
sietett. A lázadók vezérét és főembereit 
Temesvárt, a „tüzes trónus városában” 
kínozták halálra. Perényi Péter, Enyigi 
Török Bálint és Petrovics Péter a hitújí-
tás, a protestanizmus fölkarolásában, 
terjesztésében és támogatásában szer-
zett kivételes érdemeket. Körültekin-
tő egyházszervezőként, a hitújítók cél-
tudatos patrónusaként Petrovics Péter 
(~1485–1557) – akit némelyek „misszio-
náriuskodó várparancsoként” emleget-
tek –, rátermett, felkészült protestáns 
prédikátorokat és iskolamestereket hí-
vott és telepített a Délvidékre, a Habs-
burg- és Szapolyai-országrész közötti, 
örökösen vitatott területsávba, amely a 
lutheri és kálvini elvek, hittételek ter-
jedésének, szétáradásának délkeleti 
irányban végső peremévé, mezsgyéjévé 
vált. A reformátori ténykedését Csaná-
don elkezdő Szegedi Kiss István (1505–
1572) Petrovics Péter erkölcsi és anyagi 
támogatásával 1549-ben protestáns is-
kolát létesített és vezetett Temesváron. 
A spanyol zsoldosok nyomásra a sor-
rendben utolsó temesi gróf, Losonczy 
István (?–1552) – aki egyébként a költő 
Balassi Bálint (1554–1594) múzsá jának, 
Ungádné Losonczy Annának (1553–1595) 
az édesapja volt – üldözte ki Szegedi 
Kiss Istvánt és „bajt hozó eretnek tár-
sait” a török által ostromlott vár fa-
lai közül. Az oszmán túlerővel szem-
ben, Mohács után 26, Buda eleste után 
11 esztendővel 1552. július 27-én, kerek 
egyhónapos elszánt, hősies küzdelem 
után – amikor felmentés, segítség se-
honnan sem érkezett – Losonczy Ist-
ván a várbeli lakosság és a zsoldosok 
egy részének esdeklését is meghallgat-
va kapitulálni kényszerült. A hitszegő 
Ahmed pasa, aki megesküdött, hogy a 
vár feladása fejébe hagyja a főkapitányt 
és embereit Lippára szabadon elvonul-
ni, lekaszaboltatta a várvédőket. Lo-
sonczy István lenyúzott és szalmával 
kitömött fejbőrét Isztambulba küldte. 
A vár és a város elestének és Losonczy 
István hősi halálának Tinódi Lantos 
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Sebestyén (~1510–1556) állított emléket 
A vég Temesvárban Losonczi István halá-
láról című históriás énekével.

Temesvárra a Magas Porta Gázi-Ka-
szim személyében pasát helyezett, s 
megszervezte a meghódított magyaror-
szági terület második vilajetjét, amely 
a központi, a csanádi, gyulai, aradi, 
jenői és lippai szandzsákságokból ál-
lott. A mindenkori temesvári beglerbég 
feladata volt Erdély szemmel tartása. 
A Szolnokon magyarnak született Bek-
tas pasa állt 1602-től kezdődően a vila-
jet élén. „A szép terület századokra lett 
fejlődésében tönkre téve vagy legalább 
hátráltatva”. Karánsebesi–lugosi bán-
ság néven az Erdélyi Fejedelemség ré-
sze maradt a terület keleti sávja 1658-ig, 
amikor azt is elfoglalták, bekebelezték 
a törökök. Követekként, menedék- vagy 
támogatáskeresőben több erdélyi főúr 
is fölkereste a hódoltság 164 esztende-
je alatt a vilajetközpontot. Járt, hosz-
szabb-rövidebb ideig időzött Temes-
váron többek között Székely Mózes, 
Bethlen Gábor, Tholdalagy Mihály, Nagy 
Albert, Csiszár Gergely, Ribis Sigfried, 
Borbély György, iktári Bethlen János, 
ifj. Csáky István, Kovacsóczy Zsigmond, 
Boronkai Gábor fiai együtt, Balogh Ist-
ván, Rákóczy János, Angyalos János, 
Jármi András, Jármi Miklós, Cserényi 
Ferenc, Csiszár György, Nagy Bálint, 
Vay Rufinus, Becski András, Thoroczkay 
András stb. A vidék elvadult, elmocsa-
rasodott és fokozatosan elnéptelene-
dett. Az írott dokumentumok szerint 
a 16. században Dél-Magyarországon a 
magyarság még mindig a lakosság túl-
nyomó többségét alkotta, csak később – 
a folyamatos harcok, háborúk hatására 
– gyérült meg a magyarul beszélők lé-
lekszáma. Jórészt megsemmisültek és 
feledésbe merültek Dél-Magyarország 
civilizációs vívmányai, megvalósításai 
is. A Duna, a Maros és a Tisza közötti 
gazdag vidéket – amelyet „Magyaror-
szág Kánaánjának”, „Szent István ko-
ronája egyik legszebb gyöngyének” ne-
veztek – lakatlan, elvadult pusztasággá 
tette a török.

„Magasabb rendű 
civilizációs korszak”
Bécs megtámadása és sikertelen ostro-
ma 1683-ban végzetesnek, sorsfordító 
jelentőségűnek bizonyult az Oszmán 
Birodalom számára. Világuralomra 
törő, hódító, terjeszkedő inváziós kato-
napolitikája végzetesen megtört. A több 
mint másfél évszázad során elfoglalt 
magyarországi várak, települések fo-
kozatos feladására kényszerült. A Szent 

Liga Eugen von Savoya herceg vezette 
hadai zentai és péterváradi győzelme-
ik után Temesvár ostromához kezd-
tek, 1716. október 13-án kapitulációra 
kényszerítve a várat védő törököket. 
Az oszmánok kapitulációjának kikény-
szerítéséhez, kivívásához cselekvően 
és jelentős mértékben hozzájárultak 
az osztrák császár mundérját viselő 
labancok, magyar főtisztek, hírszer-
zők és közkatonák is: gróf Pálffy János 
(1664–1751) altábornagy, báró Ebergényi 
László (1666–1724) lovassági tábornok, 
Nádasdy IV. Ferenc (1655/1656–1723) lo-
vassági tábornok, Splényi János László 
(~1738–1808) vezérezredes, Orczy István 
(1669–1749) ezredtulajdonos, gróf Ester-
házy József (1682–1748) huszárezredes, 
Babocsay Pál (?–1727) ezredes. A kapi-
tulációs megállapodás értelmében a 
mintegy 12 000 fős oszmán helyőrség s 
a Temesvárott tartózkodó valamennyi 
török és menekült kuruc szabad elvo-
nulást kapott. Az aggokat, a betegeket, 
a nőket és a gyermekeket 1000 paraszt-
szekéren szállították Versecre és Belg-
rádba. A festői menet 1716. október 17-én 
hagyta el Temesvárt, ahol ezzel egyszer 
s mindenkorra véget ért a 164 esztendős 
török hódoltság.

Eugen von Savoya herceg a Temesi 
Bánság első, általa kinevezett katonai 
és polgári kormányzójának, Claudius 
Florimund Mercy lovassági tábornok-
nak, valamint Franz Paul Wallis (1678–
1737) vezérőrnagynak, temesvári vár-
parancsnoknak írásbeli utasításban 
hagyta meg, hogy Temesvár várába ne 
fogadjanak be másféle lakosságot, csak 
kizárólag római katolikus vallású né-
meteket. A görögöket, szerbeket, romá-
nokat csupán a külvárosokban tűrtek 
meg, a magyarokat – pontosabban a 
kurucokat és a protestánsokat! – még 
ott sem. Az új Vauban-típusú téglavár, 
amelyet 1723 és 1756 között építettek a 
Temesvárt megszálló osztrákok, habár 
belterületét a középkori erődítményé-
nél lényegesen nagyobbra méretezték, 
eléggé hamar megtelt. Ezért főként a 
Béga medrének szabályozása, a mocsa-
rak megregulázása, fokozatos lecsapo-
lása után egyre többen telepedtek le a 
vármezőn, a katonai hatóságok által 
kiszabott védelmi zónán kívül eső te-
rületekre. Négy nagyobb fertály – a 
Majorok, Új Német Majorok, Mehala és 
Gyárváros – keletkezett. A vár keleti, 
„erdélyi” kapujától jókora távolságra el-
terülő negyed keletkezésétől, a 18. szá-
zad legelejétől a Gyárváros nevet viseli, 

Temesvár 1904-ben. Bérpaloták sora a gyárvárosi Liget (ma 3 August 1919) úton, jobbra a háttérben 
a Millenniumi templom tornyai  
(forrás: FORTEPAN / MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM / ERDÉLYI MÓR CÉGE)



a művelődés melléklete • 2017 • 7

Bánság

mivel itt létesültek az első ipartelepek: 
a selyem-, a sör-, a posztó-, a bőr-, a 
szeg-, a salétromgyár. Célszerű, dúsan 
jövedelmező kolonizációs politikája ér-
vényesítésének és megvalósításának 
alapvető feltételét, hatékony eszközét 
és szerves részét képezte az elvadult 
és elnéptelenedett régió benépesítése, 
a nyugati civilizáció vívmányainak és 
értékrendjének a meggyökereztetése és 
elterjesztése, a társadalmi és gazdasá-
gi viszonyok modernizálása, a mező-
gazdasági és ipari termelés fellendíté-
se, korszerűsítése – egy racionálisan 
megszervezett mintatartomány létre-
hozására. Az osztrák hatóságok 1721-től 
kezdődően három nagy hullámban sok 

ezer telepest költöztettek a 18. század 
folyamán az elvadult, mocsaras régi-
óba a Habsburg Birodalom, valamint a 
német hercegségek és fejedelemségek 
területéről, a Duna és a Rajna közöt-
ti térségből. Tekintélyes méreteket öl-
tött ugyanakkor a szomszédos, a nem 
túl messzi vidékekről történő folyama-
tos beszivárgás is. A „svábok” tömegé-
vel együtt románok, szerbek, katolikus 
bolgárok, spanyolok, franciák, olaszok, 
csehek stb. is szép számban érkeztek 
a Temesközbe, Közép-Európa legrit-
kább népességű övezetébe, amelynek 
lélekszáma hét évtized leforgása alatt 
megtizennyolcszorozódott, 700 ezer fő 
fölé emelkedett. A mérnöki tervek, a 

kincstári szabványok alapján kialakí-
tott falvak, ipartelepek, mező- és bá-
nyavárosok sokasága keletkezett gom-
bamódra a Maros, a Tisza és az Al-Duna 
közén. Multietnikussá formálódott, 
alakult a gyarmatként kezelt és na-
gyobb részt korrupt hivatalnokok által 
igazgatott tartomány. Igazából a rendi 
társadalom korlátainak áttörését, fel-
számolását célozta a Habsburg  abszo-
lutizmus különleges modernizációs  
kísérlete, amelynek eredményeként a 
Temesi Bánság minden tekintetben egy 
„új, nyugati elveken és gyors fejlődésen 
alapuló, magasabb rendű civilizációs 
korszakba lépett”.

Ellenben a császári kincstár számí-
tásai és szándékai csak részben vál-
tak be. A Temesi Bánság bekebelezése, 
benépesítése, iparosítása, korszerűsí-
tése és fejlesztése sok kiadással járt, 
erősen megterhelte a Habsburg Biro-
dalom költségvetését. A francia forra-
dalom kitörésének előszele, a háborús 
előkészületek, a kiadások növekedése, 
a magyar rendek ismételt kérése, de 
leginkább a józan gazdasági megfonto-
lások „kegyes gesztusra” késztették Má-
ria Terézia (1717–1780) királynőt: 1778. 
június 6-án kelt rendeletével a Bán-
ság területét – a Határőrvidék kivéte-
lével, amely továbbra is a bécsi Udvari 
Kamara és Haditanács fennhatósága 
alatt maradt – visszacsatolta Magyar-
országhoz, megszüntetve egyúttal a 
magyarok betelepedésének tilalmát is. 
Három vármegyét – Temest, Torontált 
és Krassót – alakítottak ki, amelyek-
nek élére főispánokat neveztek ki. Te-
mes vármegye, amely 1779. május 1-én 
kezdte meg működését, főispánja Nicz-
ky Kristóf (1725–1787) gróf lett, aki a te-
mesi gróf címet is megkapta. Torontál 
központja Nagybecskerek, Krassóé meg 
Lugos lett. Vármegyei hivatalokat kizá-
rólag csak magyar nemesi címmel ren-
delkezők kaphattak és viselhettek, ami 
kedvezett a magyar tisztviselő-, majd 
iparosréteg megjelenésének, fokozatos 
térnyerésének a tájegység nagyobb vá-
rosaiban.

Temesvárt 1781. december 21-én ki-
adott rendeletével II. József (1741–1790) 
a szabad királyi városok sorába emelte, 
amit a pozsonyi országgyűlés az 1790-
91, évi XXX. törvénycikkel szentesített. 
Megválasztott követekként a Béga-par-
ti város képviseletében Koppauer Ignác 
és Joanovits Bazil jelent meg elsőként a 
diétán.

A vármegyék visszaállításakor nagy 
kiterjedésű kincstári uradalmak feküd-
tek a Bánság területén, amelyeket to-
vábbra az Udvari Kamara műveltetett. 
Gazdasági okok miatt 1781. augusztus 

Temesvár 1552-es elfoglalása egy török miniatúrán (forrás: Wikipédia)
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1-én kezdték el Bécsben a bánsági 
kincstári birtokok kiárusítását, elár-
verezését. A vármegyei tisztségviselők 
– Eötvenesi Lovász Zsigmond alispán, 
Balás István helyettes alispán, Fum-
mer Mihály főszámvevő, Pósfay József 
exactor, Szabó Ferenc és Vörös Ignác 
szolgabírák, Deseő Ádám, Mesterhá-
zy János és Laczkovics István alszol-
gabírák – alkották az első 41 vevőként 
jelentkezett igénylők egyik csoportját. 
A vásárlók többsége azonban a dúsgaz-
dag örmény, görög, macedón, szerb és 
német kereskedők, tőkepénzesek so-
rából kerültek ki, akik a földterületek-
kel, falvakkal együtt jópénzért magyar 
nemesi címet és előnevet is szereztek. 
Családjaik, leszármazottjaik döntő há-
nyada asszimilálódott, tökéletesen el-
magyarosodott a 19. század folyamán, 
jeles személyiségeket adva a magyar 
közéletnek, országos politikának, had-
seregnek, irodalomnak és művészet-
nek, mint például a Kissek, Hollósyak, 
Lázárok, Csekonicsok, Nákók, Karácso-
nyiak, Murányiak, Vukovicsok, Cap-
debók, Sissamiak, Deschánok, Cser-
novicsok egymást követő nemzedékei. 
Magyar nemességet szerzett Klapka Jó-
zsef (1786–1863) nyomdatulajdonos, lap-
szerkesztő, kultúraszervező is, aki 1819 
és 1833 között Temesvár polgármestere, 
majd országgyűlési képviselője volt, s 
aki 1815-ben 4000 kötettel megnyitot-
ta Magyarország első vidéki kölcsön-
könyvtárát, melyet 16 éven át vezetett 
– Klapka József egyébként az 1848–49-es 
magyar forradalom és szabadságharc 
neves tábornokának, Klapka György-
nek (1820–1892) az édesapja volt.

A magyar szabadságharc vezetői, ki-
emelkedő személyiségei közül többen 
a Bánság szívében és területén szület-
tek, tanultak, illetve szolgáltak: Klapka 
György tábornok mellett meg kell emlí-
tenünk Kiss Ernő, Lázár Vilmos, Dam-
janich János és Leiningen-Westenburg 
Károly aradi vértanúkat, Csernovics 
Péter kormánybiztost, Vukovics Sebőt, 
a Szemere Bertalan vezette kormány 
igazságügy miniszterét, valamint Hor-
váth Mihály (1809–1878) vallás- és köz-
oktatási minisztert, a Függetlenségi 
Nyilatkozat egyik szerkesztőjét. Georg 
von Rukavina (1777–1849) tábornok, vár-
parancsnok által a császár hűségében 
megtartott temesvári erődítményt 107 
napon át ostromló honvédsereget Vé-
csey Károly (1803–1849) és Bem József 
(1794–1850) tábornokok vezette. Külön-
ben a szabadságharc utolsó fegyveres 
ütközetére, összecsapására is Temes-
vár falai közelében, a Szentandrás, 
a Csókaerdő és a Vadászerdő közötti 
mező került sor 1849. augusztus 9-én. 

A csatavesztés, a honvédseregek súlyos 
veresége hírére tette le a Temesvártól 
60–70 km-re fekvő Világoson a fegy-
vert. A császári hadakat Julius Jacob 
von Haynau (1786–1853) táborszernagy 
vezette, aki 1847-ig hadtestparancsnok-
ként ugyancsak a temesvári várban 
szolgált.

A bosszúéhes császári udvar kivon-
ta a régiót Magyarország fennhatósá-
ga alól, és létrehozta a Szerb Vajdaság 
és Temesi Bánság nevű koronatarto-
mányt, amelynek Temesvár lett a fővá-
rosa, a mesterségesen összetákolt álla-
malakulat 1860-ig fungált.

„A magyar Manchester”

A Bánság fejlődéstörténetében is kor-
szakhatárrá veretesült az 1867-es esz-
tendő, amely a kétközpontú dualista 
állam, az Osztrák–Magyar Monarchia 
létrejöttének éve. Főispánként a hely-
re állított Temes vármegye élére előbb 
Murányi Ignác (1818–1869), majd el-
hunytát követően barátja és rabtársa, 
csicseri Ormós Zsigmond (1813–1894), a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja, 
a megye volt érdemdús, kiváló szolga-
bírója, a Deák-párt dél-magyarországi 
élharcosa került. A városházán Küt-
tel Károly (1818–1875), Steiner Ferenc 
(1824–1904), Török János (1843–1892), 
majd 1885-től 1914-ig dr. Telbisz Károly 
(1853–1914) töltötte be a polgármesteri 
tisztséget. Az agilis Küttel Károly bein-
dította a lóvasút-közlekedést, letette a 
bécsi Ferdinand Felner és Herman Hel-
mer vezette cég tervezte új színházépü-
let alapkövét. Kiemelkedő események-
ben, jelentős megvalósításokban fölötte 
gazdagnak bizonyult az 1872-es eszten-
dő: Ormós Zsigmond főispán szorgal-
mazására 1872. május 1-én nyomda-
festéket látott a tájegység első magyar 
nyelvű újságja, a Temesi Lapok. Tető alá 
került az Állami Főreáliskola új épüle-
te. A műgyűjtő-főispán, Ormós Zsig-
mond személyes kezdeményezésére és 
lankadatlan fáradozásainak, szervező-
munkájának eredményeként 1872. szep-
tember 25-én létre jött a régió történé-
szeit, kutatóit, szakíróit, régiséggyűjtőit 

tömörítő Délmagyarországi Történeti 
és Régészeti Társulat, amely a „magyar 
nemzeti közművelődés és a magyar ál-
lameszme megszilárdítását”, valamint 
a déli országrész történeti múltjának 
földerítését, relikviáinak összegyűjté-
sét tűzte elsőrendű céljául. A Ferenc Jó-
zsef Színházat, a Koronaherceg szállót 
és vendéglőt, valamint a Városi Viga-
dót magába foglaló impozáns épület-
tömböt Steiner Ferenc működése idején 
1875. szeptember 22-én Csiky Gergely 
Prológusával és Szigligeti Ede Nőuralom 
című vígjátékának előadásával avatták 
fel. Török János polgármester nagysze-
rű megvalósításainak sorából „fénye-
sen kiragyog” 1884. november 12. estéje, 
amikor az európai földrészen elsőként 
Temesvár utcáin és terein gyúltak fel a 
villanyégők és az ívlámpák.
A Budapest rendőrfőkapitányává kine-
vezett Török János örökébe 1885-ben a 
31 esztendős Telbisz Károly lépett, aki a 
korszerű nagyváros, a modern Temes-
vár megteremtőjeként írta be kitörülhe-
tetlenül a nevét a Bánság annaleseibe.

Példátlan erejű és ütemű építkezési 
láz kerítette hatalmába a Maros és az 
Al-Duna közötti tájegység közigazgatá-
si, gazdasági és szellemi központját a 19. 
század utolsó és a 20. század első évti-
zedeiben. Óriási építőteleppé változott, 
alakult át a város egész területe. A város 
ugyanakkor kifelé is erőteljesen terjesz-
kedett. 1910-ben Mehala községet is a 
városhoz csatolták. Az egyháztagok ada-
kozásából, valamint a város költségén 
épült fel 1896 és 1901 között a Gyárváros-
ban a Millenniumi Templom impozáns 
épülete s a mutatós paplak. Szomszéd-
ságában került később tető alá a Váro-
si Polgári Menház Alap Székely László 
(1877–1934) műépítész tervezte díszes bér-
háza, a Magyar utcában a községi elemi 
iskola, a tanítóképző, a Gizella Árvaház, 
az új neológ zsinagóga, a vízi erőmű, a 
Szent Illés görögkeleti templom, az ipa-
ri munkásházak csoportja, az erdőőri 
szakiskola stb. A Józsefvárosban húzták 
fel a Temes-Béga Vízszabályozási Társu-
lat székházának, a községi elemi isko-
lának, a kálvinisták templomának és 
bérpalotájának, a Délvidéki Kaszinónak, 
az Önkéntes Tűzoltó Egyletnek, a városi 
tisztviselők bérházának, az Eötvös utcai 
óvodának, az ortodox zsinagógának, va-
lamint a vasútállomás mutatós épület-
tömbjeinek a falait. Az Erzsébetváros a 
siketek tanintézetével, a Vörösmarty ut-
cai községi elemi iskolával, a református 
bér- és imaházzal. a tanítók konviktu-
sával, a közvágóhíddal gazdagodott, s a 
római katolikus templom építéséhez is 
hozzákezdtek. A Belvárost a postapalota, 
a piaristák nagyszerű épületegyüttese, 

Temesvár az oszmán időkben (forrás: Wikipédia)
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az állami főgimnázium, a felsőbb le-
ányiskola, a Lloyd-palota, a papneve-
lő-intézet új otthona, a fa- és fémipari 
szakiskola, a Kereskedelmi és Iparka-
mara székháza, a pénzintézetek ingat-
lanai, valamint az emeletes bérházak 
sokasága varázsolta elbűvölővé, nagy-
vonalúvá és mutatóssá. A világháború 
kitörése megakadályozta dr. Telbisz Ká-
roly nagy álmának, a városi közkórház 
korszerű épülettömbjének felépítését, 
valamint a felső kereskedelmi iskola be-
fejezését, a MÁV-üzletvezetőség palotá-
jának, az állami főreáliskola új otthoná-
nak, a városi hivatalok új irodaházának 
elkezdését, felhúzását. A vadászerdő egy 
részét városligetté szándékozott változ-
tatni, átalakítani.

A már korábban üzembe állított ló-
vasutat 1899-ben váltotta fel a villa-
mos, amely könnyítette, gyorsabbá 
és kényelmesebbé tette a városi köz-
szállítást, a vonalait pedig évről évre 
bővítették, hosszabbították. A Bégá-
ra vízierőművet építtetett, új mederbe 
tereltette a várost átszelő csatornát, 
amely fölé új hidakat verettetett.

Művelődési intézmények és egye-
sületek sora létesült, kezdte meg te-
vékenységét dr. Telbisz Károly polgár-
mestersége évtizedeiben. 1903-ban jött 

létre az Arany János Társaság és a Te-
mesvári Magyar Dalárda, 1904-ben nyi-
tották meg a városi közkönyvtárat, a 
gyermekpoliklinikát, a vakok intézetét, 
1906-ban alapították a városi zeneisko-
lát, 1908-ban pedig a Dél Irodalmi Tár-
saságot, amely 1910-ben kiadta a Ma-
gyar Dél című havi folyóiratot, továbbá 
1910-ban hozták létre a Kinizsi Sport-
klubot is. Kulcsszerepet vállalt dr. Tel-
bisz Károly abban a kezdeményezésben 
és mozgalomban, amely azt kívánta 
elérni, hogy Magyarország kormánya 
Temesvárott nyissa meg az ország har-
madik tudományegyetemét vagy má-
sodik műegyetemét.

Életkorára, valamint megrendült 
egészségi állapotára hivatkozva 1914 
márciusában dr. Telbisz Károly nyugdí-
jaztatását kérte. A városi hatóságok és 
a közületek fényes búcsúünnepségeket 
rendeztek 1914 májusában, amikor for-
málisan is megvált hivatalától. Koráb-
ban is gyakorta rakoncátlankodó szíve 
1914. július 14-én az ausztriai Wörthi-tó 
melletti Pörtschach am Seeben szűnt 
meg dobogni. Temesvárott a Belvárosi 
temetőben helyezték örök nyugalom-
ra. A Tóth Mihály szerkesztésében Deb-
recenben kiadott A Város című szemle 
nekrológjában sokra értékelte Temesvár 

elhunyt polgármesterének kivételes ér-
demeit: „Telbisz Károly dr.-ban az al-
kotások korának egyik legmunkásabb, 
legtehetségesebb és legrokonszenve-
sebb egyénisége dőlt ki. Őt utánozták 
a vidéki nagyvárosok vezetői, az ő vá-
rospolitikája szolgált mintául mások-
nak, hatalmas enerzsiáját megcsodál-
ták országszerte. Harminc esztendő 
alatt kiemelte a szürke katonai várost a 
németségből és Dél-Magyarország köz-
pontjává tette azt. Művelt lélek, nagy 
elme volt a megboldogult. Lelkesedett 
minden modern eszméért. A kivitelben 
gátat nem ismert. A valódi tehetséget 
és hivatali buzgalmat megbecsülő, a 
dologtalanságot ostorozó igaz, őszinte, 
igazságos lélek volt, akit szeretettel vet-
tek körül tiszttársai és mindenki, aki 
ismerte nemes törekvéseit és jó szívét. 
Sokat tudott, sokat tapasztalt és bejár-
ta a külföldet, dús tapasztalatait városa 
javára fordította. Több nyelvet beszélt, 
és élénken részt vett Temesvár társa-
dalmi életében. Méltán gyászolja őt vá-
rosa, mely nagyságát jobbára neki kö-
szöni.”

Temesvárt fejlettsége, rendezettsége 
és összképe okán „kis Bécs”-nek becéz-
ték, mások ellenben fejlett ipara, élénk 
gazdasági élete miatt a „magyar Man-
chester”-ként aposztrófálták, emleget-
ték. A Borovszky Samu (1860–1912) szer-
kesztette Magyarország vármegyéi és 
városai című reprezentatív monográfi-
asorozat Temes megyéről szóló 1912-ben 
kiadott kötetében a Temesvári Keres-
kedelmi és Iparkamara titkára, Lend-
vai Jenő (1883–1946) jogos büszkeséggel 
írhatta: „A temesvári áruknak, mond-
hatni, Európa valamennyi államában 
és a tengerentúlon is van piaca. A te-
mesvári liszttel süt a németországi há-
ziasszony, temesvári cipőt hord az an-
gol gentleman, temesvári harang kong 
Romániában, temesvári szeszt mérnek 
Törökországban [!], temesvári kalap ke-
rül Franciaországba, Belgiumba, temes-
vári cukorkát majszol a bulgár gyerek, 
temesvári szilvóriumot iszik az orosz és 
kanadai, temesvári kocsikat hajtanak 
Szerbiában, temesvári gyapjúfonalból 
is készül a kis-ázsiai szőnyeg, temesvá-
ri vajat esznek az Egyesült Államokban, 
temesvári illatszert használ a svéd, és 
temesvári gyújtóval gyújt cigarettára 
az egyiptomi”. Újabb gyárak, iparvál-
lalatok üzembe állítására készültek, s 
kivitelezésre vártak a kultúrpalota, a 
MÁV-székház, az új városháza, több is-
kola épületeinek tervrajzai. Minden el-
várásnak és igénynek maradéktalanul 
megfelelő létesítményekben kívánt al-
kalmas hajlékot biztosítani Temesvár 

Temesvár 1910-ben. A Kunz-sor (ma Lenovics József utca) a Béga-csatorna egyik mellékágán. Jobbra a 
gyárvárosi zsinagóga (forrás: FORTEPAN / MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM / ERDÉLYI MÓR CÉGE)
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városa Magyarország második mű-
egyetemének.

A gyarapodás és a fejlődés lendüle-
tes folyamatát visszavetették, végzete-
sen megtörték a Szarajevóban eldördült 
pisztolylövések s azokat követő drámai 
események. A Bánság területe, a romá-
nok 1916-os, gyorsan visszavert orsovai 
betörési kísérletét leszámítva az I. vi-
lágháború éveiben nem vált hadszín-
térré. Lakosságának a hadi események 
miatt nem kellett elmenekülnie. Mégis 
hatalmas veszteségek érték anyagiak-
ban és emberáldozatokban is. A világ-
égés epilógusában, a forradalmak hó-
napjaiban Róth Ottó ügyvéd és Bartha 
Albert (1877–1960), alezredes, a temes-
vári katonai parancsnokság vezérkari 
főnöke megkísérelte megmenteni az 
országrészt egy új államalakulatot te-
remtve, és 1918. október 31-án kikiáltotta 
a Bánáti Köztársaságot, amelyet azon-
ban csak néhány hétig hagyott élni a 
franciák és a szerbek inváziója. A szerb 
hadsereg egységei 1918. november 7-én 
lépték át az Osztrák–Magyar Monar-
chia határát, s a hónap derekán száll-
ták meg Temesvárt és Lugost, valamint 
a terület nagyobb részét, továbbá 1918. 
december 3-án vonultak be a Bánság 
fővárosába a francia gyarmati hadse-
reg első, nagyobb részt színesbőrűekből 
álló egységei. Éles rivalizálás támadt, 
amely aztán hosszú időn át folytatódott 
a szerbek és a románok között Bánság 
megszerzéséért. A már-már háborúval 
fenyegető konfliktust a trianoni béke-
diktátum végül a történelmi tájegység 
kettéosztásával oldotta meg, miközben 
Magyarország csupán a Tisza és Maros 
szögének, Torontál vármegyének egy 
kicsiny szegletét tarthatta meg. Az an-
tanthatalmak mellőzték, figyelmen 
kívül hagyták a bánsági sváb vezetők 
tekintélyes hányadának előterjeszté-
sét, érvekkel alátámasztott folyamod-
ványát, amelyben a mindenkor egysé-
ges régió integritásának – függetlenül 
attól, hogy melyik államnak juttatják 
is majd! – megőrzését kérték. Óhajuk 
nem talált meghallgatásra. Vonzáskör-
zeteik megcsonkítása, elvesztése követ-
keztében az önkényesen meghúzott ha-
tár mindkét oldalán a peremhelyzetbe 
került városok, községek, falvak meg-
torpantak, évtizedeken át stagnáltak 
fejlődésükben. Temesvárra csak 1919. 
augusztus 3-án vonulhatott be a Román 
Királyság hadserege. A hatalomátadás 
nem ment teljesen simán és zökkenő-
mentesen. Határkiigazításra, terület-
cserére is sor került a két utódállam kö-
zött 1924-ben.

A tájegység színeváltozása

A két világháború közötti évtizedekben 
a Bánság térképén néhány új üzem, 
iparvállalat jelent meg. A városokban 
két-három közintézményt, pár bárpalo-
tát, valamint villák és családi házak so-
kaságát emelték. 1920-ban megnyitotta 
kapuit a Béga-parti város első felsőfo-
kú tanintézete, a politechnikum. Nagy 
hévvel folytak – mint egyébként szerte 
az országban – a politikai torzsalkodá-
sok, sűrűn követték egymást a korrup-
ciós botrányok. Temesvár városának az 
1920-30-as években több mint 30 polgár-
mestere volt, ugyanannyi, mint a török 
kiűzését követő két évszázad alatt.

A Trianonban hozott drasztikus dön-
tés gerjesztette ájulatból, irányvesztett-
ségből felocsúdva a Bánság nemzeti-
ségei, hol külön-külön, hol összefogva 
igyekeztek az új történelmi feltételek-
hez igazodva újraszervezni létüket, ren-
dezni soraikat. Lugos nemcsak a bán-
sági, hanem a romániai magyarság 
egészének egyik jelentős gócpontjává 
vált azáltal, hogy a Jakabffy Elemér 
(1881–1963), Sulyok István (1891–1945) és 
Willer József (1884–1972) alkotta trium-
virátus 1922-ben megindította a Magyar 
Kisebbséget, amelynek német, francia 
és román nyelvű melléklapjait is meg-
jelentette. A rangos nemzetiségpolitikai 
szemle 1942-ig kéthetente folyamatosan 
nyomdafestéket látott. A bánsági né-
metek 1926-ig tető alá hozták impozáns 
iskolaépületüket, a Banatiát, a magya-
rok meg közadakozásból – Romániában 
párját ritkító módon – Székely László 
műépítész tervei alapján felépítették a 
négyszintes Magyar Házat, amely az 
Országos Magyar Párt bánsági szerveze-
te, a társadalmi és közművelődési egye-
sületek hajlékaként szolgált, elkobzásá-
ig, 1953-ig. Visszaszerzéséért több mint 
két évtizede folyik a pereskedés.

A szomszédságában lezajlott kisebb 
csatározásokat, a szövetségesek bom-
batámadásait leszámítva Temesvárt és 
a Bánságot a II. világháború sem káro-
sította túlságosan. Nagyobb csapások, 
súlyosabb megrázkódtatások az 1940-
es évek második felében és az 1950-es 
években sújtották a tájegységet. A né-
metek tömegeit hurcolták el „malenkij 
robotra” a Szovjetunióba, deportálták a 
Bărăganba, ahova román, szerb, bolgár 
és magyar földműveseket is tekintélyes 
számban elhurcoltak. A szorgalmukról, 
földszeretetükről híres bánsági parasz-
tok, akik maximálisan kihasználták a 
dús, televényes talaj, valamint a gépe-
sítés adottságait és előnyeit, jobban és 
gyorsabban „megtollasodtak”, az átla-
gosnál tehetősebbekké váltak, amiért 

aztán a pártfunkcionáriusok nagy há-
nyadukat kulákokká nyilvánították. 
Csak keserves évek múltán térhettek 
vissza a száműzetésből falvaikba, ott-
honaikba. Közülünk többen is a váro-
sokban, az iparközpontokban siettek eg-
zisztenciát teremteni, új életet kezdeni.

Miután a Kommunista és Munkás-
pártok Tájékoztató Irodája 1949-ben Jo-
sif Broz Titót (1892–1980) a haladás és 
a dolgozó nép megátalkodott ellensé-
gének, az nemzetközi imperializmus 
„láncos kutyájának” bélyegezte és ki-
áltotta ki a Szerbiával határos Bánság-
ban – ahol lövészárkokat, fedezékeket, 
géppuskaállásokat, betonbunkereket 
építettek ki –, az Al-Dunától a Marosig 
a „szocializmus építése” igazából nem 
indult be, csupán takaréklángon pislá-
kolgatott az 1950-es évek végéig. A béke 
első esztendejében, 1945-ben létesült 
az Orvostudományi és Gyógyszerészeti 
Intézet, a Mezőgazdasági és Állatorvosi 
Főiskola, s nyitotta meg kapuit az Álla-
mi Román Színház, amelyhez 1953-ban 
felzárkóztak a magyar és német szín-
társulatok. I. Mihály király 1947. április 
17-én kelt 131. számú törvényerejű ren-
delete alapján alakult meg a Banatul 
Állami Filharmónia, s tíz nappal ké-
sőbb, 1947. április 27-én avatták fel Ver-
di Aida című operájának színre vitelé-
vel az Állami Román Operát. A tanügyi 
reformot követően, 1948-ban létesített 
Tanárképző Főiskolát két lépcsőben – 
1962-ben, illetve 1968-ban – tudomány-
egyetemmé rangosították.

Gyárak, ipartelepek és tömbház-
negyedek létesültek a Béga-parti város 
minden fertályában. Növekedésnek, 

Claude Florimond de Mercy. 1717–1734 között a 
Habsburg Birodalom Bánság tartományának 
vezénylő tábornoka, katonai parancsnoka, a ka-
tonai adminisztráció elnöke (forrás: Wikipédia)
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Temes vármegye térképe 1911-ből (forrás: banaterra.eu)
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terebélyesedésnek indult Lugos, Re-
sicabánya, Nándorhegy, Boksánbá-
nya, Karánsebes, Buziásfürdő, Orso-
va, Nagyszentmiklós, Oravicabánya és 
Zsombolya is. Rövid idő leforgása alatt 
gyökeresen megváltozott, jellegtelen-
né „skatulyásodott” a települések ösz-
szképe, arculata, lakosságuk lélekszá-
ma meg többszörösére hatványozódott. 
A mezőgazdaság kollektivizálásának 
átkos következményei elől menekülve a 
földművescsaládok a városokba, az ipa-
ri központokba húzódtak. Tekintélyes 
számba özönlöttek a Bánságba a szom-
szédos és a távolabbi tájegységek – Ol-
ténia, Mócvidék, Máramaros stb. – szü-
löttei. Magyarok is érkeztek a Temesköz 
városaiba és falvaiba, főként Udvar-
helyszékről és a Szilágyságból. Amikor 
tömeges méreteket öltött a svábok visz-
szatelepülése, Németországba költözése 
– a folyamat a rendszerváltozást követő 
években érte el tető- és végpontját – leg-
inkább Moldovából hoztak „kolonistá-
kat” az eltávozottak pótlására. A két és 
fél évszázada németek által alapított, 
rendezett, példásan gondozott és rend-
ben tartott nagy bánsági községeket 

a 3. évezred elején jószerivel már csak 
4-5 sváb család lakja. Az utóbbi évtize-
dekben érkezettek számottevő hánya-
da frusztrált, képtelen beilleszkedni a 
tájegység hagyományos érték- és szo-
kásrendjébe, nehezen tudja elfogadni 
a másságot, nem hordozza génjeiben, 
alkatában, neveltetésében és kultúrá-
jában a sokat emlegetett „bánsági tole-
ranciát”.

A Bánság természetföldrajzi, geo-
morfológiai, domborzati, történelmi, 
demográfiai, etnikai, valamint társa-
dalmi-gazdasági szempontból is köz-
tes, átmeneti övezetnek számított és 
számít a 21. század elején is. Nemcsak 
földrajzi fekvése, hanem tradíciói, kor-
szakos megvalósításai és szellemisége, 
nyitottsága okán is Románia legnyuga-
tibb régiója. Nyitottsága, hatványozott 
fogékonysága korszerűségre, megúju-
lásra avatta fővárosát, Temesvárt az 
1989-es romániai forradalom gyújtó-
pontjává.

A rendszerváltozást követő több 
mint két és fél évtizedben a prospe-
ráló, sok alkalmazottat foglalkoztató 
bányaközpontok, virágzó iparvárosok 

roncshalmazokká, „szellemtanyákká” 
süllyedtek. A rangos, nagy múltú, vala-
mint az újabban létesített gyárak, ipar-
vállalatok sorra csődbe jutottak, lecsök-
kentették termelésüket vagy bezártak. 
Felszámolták, lebontották Temesvár 
számos nagyüzemét is: több gépgyárat, 
vegyi kombinátot, cipő- ás textilgyárat, 
a kalapgyárat és a csokoládégyárat is. 
A Gubán Balázs alapította és igazgatta 
híres-nevezetes Victoria Gyár sem ter-
mel már jó ideje sem márkás lábbeliket, 
sem világítótesteket, sem műbőröket, 
sem szivacsokat, sem szaxofonokat. El-
árvult csarnokait eladásra kínálják.

A nehézségek tömkelegével kemé-
nyen viaskodva a Bánság városai és fal-
vai igyekeznek megtalálni a túlélés és 
a továbbfejlődés csapásait, sikerekkel 
kecsegtető útjait. Hellyel-közzel ígére-
tes eredményeket, megvalósításokat is 
elkönyvelhetnek.

Temesvár 2021-ben Újvidék (Szerbia) 
és Eleusina (Görögország) társaságában 
az európai kultúra fővárosainak egyike 
lesz. Nagy megtiszteltetés és lehetőség, 
amellyel a Béga-parti város remélhető-
leg élni is fog.

Resicabánya már az Osztrák-Magyar Monarchiában a gőzmozdonygyártás fellegvára volt. A képen az interbellumban gyártott egyik gép (forrás: banaterra.eu)



a művelődés melléklete • 2017 • 13

Bánság

Temesvári Magyar Nőszövetség kezde-
ményezésemre alakult 1996-ban. Leg-
főbb célkitűzéseink: olyan események, 
közművelődési tevékenységek, rendez-
vények szervezése, amelyek a bánsági 
szórványmagyarság nemzeti azonos-
ságtudatát, az együvé tartozás érzetét 
erősítik, tudatosítják az anyanyelv, az 
anyanyelvű kultúra, a történelmi-mű-
velődési értékek megismerésének és 
őrzésének fontosságát, alkalmasak 
kultúránk meg- és elismertetése más 
nemzetiségűekkel. Továbbá: elősegítik 
a határon átnyúló térségi együttműkö-
déseket, a szétszakított nemzetrészek 
közti kulturális kommunikációt, a bán-
sági szórványmagyar és a székelyföldi 
tömbmagyar kultúrcserét, serkentik 
olyan történelmi, művelődési, illetve 
közösségi ismeretek átadását a fi ata-
loknak, amelyek az iskolai tananyag-
ban nem szerepelnek, felmutatják a 

Bánságban létrejövő magyar értékeket, 
ezáltal is erősítve etnikumunk nemzeti 
önbecsülését.

Amint a felsorolt célkitűzésekből is 
kitetszik, ez a nőszervezet olyan nők-
nek a gyülekezete, akik a munkahely, 
a család és egyéb tevékenységek mel-
lett önkéntes munkában időt, erőt 
szánnak rá, hogy hasznára legyenek 
annak a közösségnek, amelynek tag-
jai. Nem vagyunk feministák, nem 
vagyunk felesküdt hívei a női „kvó-
tázásnak”, a nők társadalmi érvénye-
sülését az alkalmassági szempontok 
alapján látjuk ésszerűnek. Hiszünk a 
keresztény morál, a nemzet, a család 
megtartó erejében, és nem áll szándé-
kunkban férfi vá válni vagy a férfi ak-
kal „leszámolni”. Kezdetben teljesen 
gyakorlatlanul és képzetlenül láttunk 
a munkához, csak a tenni akarásunk, 
a kreativitásunk, no meg a család-
menedzselési tapasztalataink voltak 
azok az erős pontok, amelyeket ka-
matoztathattunk a feladatvállalás-
ban. Később is többnyire autodidakta 
módon szereztük meg a működéshez 
szükséges tapasztalatokat: a pályá-
zatírás csínját-bínját, a kapcsolatte-
remtést, a rendezvényszervezést stb. 
A megalakulást követő első években 
a fakultatív magyar oktatástól kezd-
ve a munkahely-közvetítésig, bálszer-
vezéstől szoborállításig, rászoruló 
magyar családok számbavételéig és 
alkalmankénti megsegítéséig sok 
minden volt a TMNSZ „műsorán”, az 
utóbbi években viszont a közművelő-
dés, a rendezvényszervezés vált a szö-
vetség fő tevékenységi területévé.

Már a TMNSZ megalakulásának 
évében megszerveztük a Bánsági Ma-
gyar Napok (BMN) rendezvénysorozat 
első fordulóját TÜKÖR – Szembenézés 
önmagunkkal a Honfoglalás 1100 éves 
évfordulója kapcsán néven, amely első 
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felmérése kívánt lenni mindannak, 
ami közművelődés címszó alatt a Bán-
ságban létezik. A rendezvény a követke-
ző évtől viseli a Bánsági Magyar Napok 
nevet, s az eltelt huszonegy év alatt egy 
helyi, szerény, néhány napos esemény-
ből a térség legjelentősebb közművelő-
dési, fesztivál jellegű eseményfüzérévé 
nőtte ki magát, amely az utóbbi évek-
ben 10–14 naposra terebélyesedett (30-
40 programponttal).

Műsorát úgy állítjuk össze, hogy 
minden néző életkortól, politikai elkö-
teleződéstől, társadalmi helyzettől, íz-
léstől függetlenül megtalálja benne az 
őt érdeklő programokat, amelyeket az 
érték, a minőség mindenekfölött álló 
szempontja szerint illesztünk a műsor-
folyamba.

A legutóbbi népszámlálási adatok 
szerint Temes megye összlakosságá-
nak mindössze 5,2 százaléka vallot-
ta magát etnikumunk tagjának, és 
ez a tény alapvetően meghatározza, s 
egyben behatárolja célkitűzéseinket. 
Az önmagát rohamosan feladó bánsá-
gi szórványmagyarság atomizált ál-
lapotban él a nagykiterjedésű megye 
sok településén vagy Temesvár ha-
talmas tömbháznegyedeiben, ezért a 
Bánsági Magyar Napok műsorai egy-
részt a megyeszékhelyen lakókat cé-
lozzák meg, másrészt az olyan vidéki 
településen élőket, ahol a magyarság-
nak teljes az anyanyelvű kulturális 
elszigeteltsége. A bánsági és ezen be-
lül a temesvári szórványmagyarság 

összetétele rendkívül vegyes, a BMN-
nek mindenkihez szólnia kell, nem 
engedheti meg magának azt a luxust, 
hogy csak egy szűk réteg rendezvénye 
legyen. Ezért szakmai és szórakoztató 
jellegű programpontok egyaránt ta-
lálhatók a műsorában. Kiemelten ke-
zeljük a gyermekeknek, iskolásoknak 
szóló programokat mind Temesváron, 
mind vidéken.

Tekintettel a vegyes házasságokra, 
illetve a nem magyar érdeklődőkre, ki-
állításmegnyitóink, koncertjeink, szo-
boravatásaink, esetenként történelmi 
megemlékezéseink két nyelven zajla-
nak, vagy szimultán tolmácsolás révén 
követhetők a magyar nyelvet nem is-
merők számára.

A Bánsági Magyar Napokat a követ-
kező célkitűzések szellemében szervez-
zük:

• felhívni a figyelmet a magyar etni-
kum létezésére és kulturális megva-
lósításaira;

• bebizonyítani, hogy a magyar etni-
kum minőségi módon járul hozzá a 
térség szellemi életéhez, és közmű-
velődési szempontból súlya jelen-
tősen nagyobb térségbeli számará-
nyánál;

• segíteni a magyar etnikumot saját 
nemzeti értékeinek, gazdag történel-
mi, szellemi, épített hagyatékának 
tudomásul vételére és megismeré-
sére;

• mozgósítani a velünk együtt élő más 
nemzetiségűeket a Bánságban létező 

magyar kultúra megismerésére és 
elfogadására;

• bemutatni olyan magyarországi kul-
turális értékeket, amelyek közvetlen 
megismerésére sem a bánsági szór-
ványmagyarságnak, sem a többségi 
lakosságnak nincs lehetősége;

• lehetőséget teremteni a bánsági 
szórványmagyar és a székelyföldi 
tömbmagyar értékek kölcsönös meg-
ismertetésére;

• alkalmat teremteni a bánsági ma-
gyar hivatásos művészeknek etnikai 
hovatartozásuk nyílt felvállalására 
olyan művészetek esetében, akik-
nél a kifejezőeszköz nem kötődik az 
anyanyelvhez (képző- és iparművé-
szek, muzsikusok);

• alkalmat nyújtani az amatőr hagyo-
mányőrző csoportoknak a megmu-
tatkozásra, azoknak az eredmények-
nek a bemutatására, amelyek a BMN 
előző fordulója óta eltelt időszakban 
valósultak meg;

• lehetőséget teremteni a nagyvárosi, 
illetve a vidéki környezetben tevé-
kenykedő civil szervezeteknek, ha-
gyományőrző csoportoknak a meg-
ismerkedésre, kapcsolattartásra, 
tapasztalatcserére;

• alkalmat teremteni határon átnyúló 
együttműködések kialakítására, kü-
lönös tekintettel a történelmi Bán-
ság szerbiai és romániai területein 
szórvány körülmények között élő 
magyarságnak a személyes megis-
merkedésre, intézményi, civil kap-
csolatok teremtésére;

• lehetőséget adni a térség kisebb te-
lepülésein élő magyar ajkúaknak az 
anyanyelvű kultúrával való találko-
zásra, főleg olyan esetekben, amikor 
a magyaroknak az anyanyelvű okta-
tási, művelődési intézményrendszer 
hiányában teljes a kulturális elszige-
teltsége;

• bemutatni Temesváron azokat a kör-
nyező településeken létrejövő kultu-
rális, közművelődési kezdeménye-
zéseket, melyeknek a BMN-en kívül 
nincs esélyük a nagyvárosi közvéle-
mény érdeklődésének látókörébe ke-
rülni;

• megismertetni a tágabb közvéle-
ménnyel azokat a messzire szakadt 
temesvári, bánsági magyarokat, 
akik valamilyen területen kiemelke-
dőt alkottak és nemzetközi hírnévre 
tettek szert;

• mozgósítani a fiatal, felnövekvő 
nemzedékeket a civil életben való 
nagyobb szerepvállalásra, tudatosí-
tani felelősségüket a kulturális örök-
ség megőrzésének, továbbfejlesztésé-
nek fontosságára.

Bartal Zsuzsa Párizsban élő, nemzetközi hírű temesvári zongoraművész a Banatul Filharmóniában,  
a XX. Bánsági Magyar Napokon szervezett Liszt-koncerten, 2015-ben
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Bánság

A célkitűzéseket figyelembe véve a 
BMN-nek vannak állandó, ismétlő-
dő programpontjai. Ilyen a Temesvá-
ron élő vagy dolgozó hivatásos magyar 
nemzetiségű képzőművészek közös 
kiállításának évenkénti megszerve-
zése, a szinte minden évben sorra ke-
rülő ópusztaszeri kirándulás, a május 
9-én megszervezett Európa-nap vagy 
a Hagyománykeresőben nevet viselő, 
több településen zajló néptánckaraván. 
Évente váltakozó tartalommal, de ha-
gyományosan megemlékezünk neves 
szülötteinkről, az egyetemes és ezen 
belül a bánsági magyar kultúra nagy-
jairól. Programokat, adott esetben em-
léknapokat szenteltünk jeles íróknak, 
költőknek, zeneszerzőknek, képző- és 
iparművészeknek, építészeknek, törté-
nelmi személyiségeknek, a Bánsággal 
kapcsolatos történelmi eseményeknek. 
Három alkalommal köztéri mellszobrot 
is állítottunk a BMN keretében, mind-
annyiszor a TMNSZ kezdeményezésé-
re és szervezésében. 2005-ben Székely 
László, Temesvár 20. század eleji első 
főépítésze, a város jelenlegi arculatá-
nak megalkotója, 2014-ben Ormós Zsig-
mond, Temes megye hajdani főispánja, 
műgyűjtő, író, tudós, a Délmagyaror-
szág Múzeumának megalapítója kapott 
köztéri szobrot. 2015-ben pedig sikerült 
a Központi Parkban, a Személyiségek 
Sétányán mellszobrot állítani Károly 
Róbert magyar királynak abból az al-
kalomból, hogy hajdani uralkodónk 
1315-ben Budáról Temesvárra helyezte 
át királyi rezidenciáját, és innen irá-
nyította nyolc éven keresztül a Magyar 
Királyságot.

A BMN programjában minden év-
ben szerepel népművészeti vagy 
kézműves, fotó-, illetve képzőmű-
vészeti kiállítás (az utóbbi években ki-
adásonként több is), klasszikus zenei, 
dzsessz-, illetve rockkoncert, író-ol-
vasó találkozó, könyvbemutató (ame-
lyeken több alkalommal a TMNSZ ál-
tal kiadott könyveket is bemutattuk), 
hivatásos színházi, illetve bábelőadás, 
természet- és környezetvédő, isme-
retterjesztő és tudományos program, 
filmvetítés, egyebek. Az évek során 
neves magyarországi művészek, tör-
ténészek, írók, költők, helytörténé-
szek, zenészek, zenekarok, színházak, 
bábszínházak, táncegyüttesek voltak 
a vendégeink. A temesvári hivatásos 
színművészek, képzőművészek, ma-
gyar zenészek állandó szereplői, részt-
vevői programjainknak.

Különös figyelmet szentelünk a fi-
ataloknak szóló programoknak: több-
ször „hazahívtunk” nagyívű, esetleg 
nemzetközi karriert befutott fiatalokat, 

bizonyítandó, hogy érdemes anyanyel-
ven tanulni; magyar oktatási intéz-
ményt választva is be lehet futni sike-
res életpályát.

A Bánsági Magyar Napokon zajló 
műsorszámok között több olyan is van, 
amely nemcsak esemény, hanem je-
lenség, illetve folyamat szinten is több 
szót érdemel. Ilyen például a Hagyo-
mánykeresőben című néptánckaraván, 
amely hosszú évek óta lehetőséget te-
remt a Temes megyében megalakult 
hagyományőrző csoportoknak a meg-
mutatkozásra, fejlődésük, eredménye-
ik rendszeres, nagy nyilvánosság előtti 
bemutatására.

A kezdetekkor, ezelőtt húsz évvel, 
a rendezvény nagyon szomorú ké-
pet tükrözött arról, amit néphagyo-
mányőrzés címszó alatt próbáltunk be-
mutatni. A Hagyománykeresőben címet 
adtuk a rendezvényt záró néptáncgá-
lának, még mielőtt tudtuk volna, hogy 
a hiteles néphagyomány megtalálá-
sát sok-sok évi keresés, kínlódás előzi 
majd meg. Mi akkor csak annyit érez-
tünk, hogy valamit tenni kellene, mert 
még a laikus számára is nyilvánvaló 
volt: a Temes megyei műkedvelő cso-
portok által népi táncként bemutatott 
valami köszönő viszonyban sincs a hi-
teles népi kultúrával. De milyen a hi-
teles bánáti népi kultúra? Közismert, 
hogy a Bánság telepített vidék, ahová 
több hullámban érkeztek telepesek, 
magyarok főleg a 18. század vége kö-
rül, de leginkább az 1867-es kiegyezés 

után. A magyar nyelvterület különbö-
ző vidékeiről érkezett betelepülők az új 
környezetbe való beilleszkedés, a min-
dennapi egzisztenciális problémák kö-
zepette nem fordítottak különösebb 
gondot a hagyományteremtésre, -őr-
zésre. A zaklatott történelmi-társa-
dalmi körülmények okozták, hogy a 
Bánságnak sem tárgyi, sem szellemi 
vonatkozásban nem alakult ki egy-
séges népi kultúrája. Ha nincs, akkor 
meg kell honosítani! – született meg 
sokunkban a felismerés. A múlt század 
’90-es éveinek végére a magyarok lakta 
településeken a felelős értelmiségben 
megfogalmazódott az igény a minősé-
gi változásra a hagyományőrzés terén. 
Mindenki a maga módján kereste a le-
hetőségeket.

A Temesvári Magyar Nőszövetség a 
2000-ben megrendezett Bánsági Ma-
gyar Napok alkalmával több eseményt 
is szentelt a néphagyomány témakö-
rének. Ekkor szerveztük a temesvári 
Népművészeti Múzeumban az erdélyi 
népviselet, népi kézműves, iparművé-
szeti és festett-tojás kiállítást, amelyre 
az anyagot egész Erdélyből gyűjtöttük. 
Erre az alkalomra hívtuk Temesvár-
ra Haáz Sándor néprajzkutatót, s a ki-
állításmegnyitót követő szakmai ta-
nácskozáson arról faggattuk, milyen 
népviselet meghonosítását tartaná cél-
szerűnek és hitelesnek ezen a vidéken, 
ahol az úgynevezett csárdáskirálynős 
„magyar ruha” dívott népviselet gya-
nánt. Ő egyértelműen a dél-alföldit 

A temesvári magyar képzőművészek Valóság és illúzió című közös kiállítása a Helios Galériában 
a 2016. évi, XXI. Bánsági Magyar Napokon
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javasolta, arra buzdított, hogy igye-
kezzünk a tánccsoportokat lebeszélni a 
színpadias jelmezről, és megszerettet-
ni velük azt a népviseletet, amely e ré-
gió sajátja, s amelyet a „szomszédban” 
is hordanak.

Temes megye egyik legmagyarabb 
településén, Végváron is épp akkori-
ban szerveztek néptáncvetélkedőket, 
amelyekre elhívták vendégszerepelni 
a Szeged Táncegyüttest is. A kezdemé-
nyezők is ugyanúgy szükségét érezték a 
változtatásnak, s elindították a „végvá-
ri folyamat” néven elhíresült, az egész 
megyét átfogó néptáncmozgalmat, 
amelynek szakmai irányítását a szege-
diek vállalták fel, s amelynek eredmé-
nyeképpen mára több száz fiatal sajá-
tította el a népi táncolás magas szintű 
technikáját, s a jól átgondolt, rendsze-
res oktatás eredményeképpen a népi 
táncolás egy bátortalan, minden szak-
maiságot nélkülöző időtöltésből fiatal-
jaink profi módon művelt önkifejezési 
eszközévé vált.

A Bánsági Magyar Napok rendez-
vénysorozat, s ennek keretében a Ha-
gyománykeresőben cím alatt futó nép-
táncműsorok sorozata katalizátora 
volt a hiteles népi kultúra meghono-
sításának, több mint húsz év óta lehe-
tőséget teremtve a Temes megyében 
megalakult és működő hagyományőr-
ző csoportoknak a megmutatkozásra. 
Nem véletlenül kapnak a néptáncmű-
sorok mindig kiemelt helyet a Bánsági 
Magyar Napokon. A népi kultúra meg-
ismerése, megőrzése egyik legfonto-

sabb tényezője megmaradásunknak, 
s a vele való közvetlen érintkezés az 
eseményen résztvevők nemzeti önazo-
nosság-tudatát erősíti. A világ bármely 
népe megirigyelhetné, hogy milyen 
kincset halmozott fel a magyar nem-
zet népi kultúrában. Ennek ízét, érté-
két most már a bánsági magyarok is 
érzik 

Egy másik folyamat, amelyhez a ke-
retet a BMN biztosította: a temesvári 
magyar képzőművészek közös kiállí-
tásának évenkénti megszervezése és a 
tárlatok utaztatása különböző magyar-
országi településekre.

A BMN első fordulója alkalmával 
hoztuk létre az első etnikai alapon 
szervezett kiállítást. Az volt a célunk, 
hogy megismertessük művészeinket 
saját etnikumunk tagjaival, valamint 
a más nemzetiségűekkel is. Közösség-
gé szervezzük a magyar nemzetiségű 
képzőművészeket, és őket egységes 
alkotói csoportként jelenítjük meg. 
Erősíteni kívántuk a magyarsághoz 
tartozás érzetét azokban, akiknek al-
kotóművészete nem kötődik szorosan 
az anyanyelvhez, az anyanyelvű kul-
túrához, ugyanakkor alkalmat akar-
tunk teremteni a bánsági magyar 
hivatásos képzőművészeknek nem-
zetiségi hovatartozásuk nyílt felvál-
lalására. A következő évtől kezdve a 
Temesváron tanuló magyar képzőmű-
vész egyetemistákat céloztuk meg, 
egy évtizedig számukra volt adott a 
közös kiállítás lehetősége. Aztán az 
utóbbi években megint a „nagyokat” 

szólítottuk meg, akiknek létszámuk 
immár jóval nagyobb, mint a kezde-
tekkor volt, hisz időközben a végzettek 
közül nagyon sokan a Bánság főváro-
sában telepedtek le, és közülük töb-
ben állandó kiállítói tárlatainknak. 
Az utóbbi évek kiállításainak helyszíne 
a Képzőművészeti Szövetség Helios Ga-
lériája, amely főtéri elhelyezkedésénél 
és ingyenes látogathatóságánál fogva 
igen népszerű mind a kiállítók, mind 
a látogatók körében. Tárlatainkat to-
vábbra is „etnikai” alapon szervezzük, 
a kiállítások létrejöttének közös neve-
zője nem az esztétikai ízlésazonosság, 
hanem a nemzetiségi hovatartozás. 
Ennélfogva a kiállításokon résztvevők 
több nemzedéket, többféle műfajt, mű-
vészi alkotás- és látásmódot képvisel-
nek: van közöttük a temesvári Nyugati 
Egyetem Képzőművészeti Karán fris-
sen végzett, szárnypróbálgató fiatal 
és ugyanannak az intézménynek több 
volt tanszékvezetője, köztiszteletnek 
és elismertségnek örvendő mesterek, 
neves tanárok, köztéri szobrokat is al-
kotó „öreg” művészek. Ennek ellenére 
a szemlélő minden alkotónál érzékel-
heti a „kortárs” jelleget, a kifejezőesz-
közök ötletes voltát, a sokszor bravúros 
anyagkezelést, az ódzkodást a semati-
kus, poros ábrázolásmódtól, az új ki-
fejezési formák hol nyugtalanabb, hol 
türelmesebb keresését. A kiállítók lét-
száma 25-35 között ingadozik.

Az utóbbi években nemcsak vittünk 
anyagokat, hanem hoztunk is Temes-
várra. A 2015. évi, XX. Bánsági Magyar 
Napok egyik kiugró eseménye volt a 
Szentendréről hozott Barcsay mester és 
tanítványai című vándorkiállítás Bar-
csay Jenő, Balogh László, Deim Pál és 
Konok Tamás szitanyomataiból, vagy 
a Budapestről érkezett Összekötni az 
eget és a földet című előadással egybe-
kötött Makovecz Imre-kiállítás.

A 2016. évi, május 3. és 15. között le-
zajlott Bánsági Magyar Napok ugyan-
csak bővelkedett képzőművészeti ese-
ményekben, amelyek a következők 
voltak:

A város másik arca – Kovács Keve Já-
nos szegedi üvegtervező, grafikus, Szög-
Art és MAOE-tag egyéni kiállítása a Pol-
gármesteri Hivatal Galériájában.

Színes összhang – Jakabházi Sándor 
festő-grafikus, egyetemi tanár és Far-
kas Endre szobrászművész közös kiállí-
tása a Pygmalion Galériában.

Üdvözlet Szentendréről – a szentend-
rei képzőművészek közös tárlata a te-
mesvári Szépművészeti Múzeumban. 
Kiállítók: Aknay János, Asszonyi Ta-
más, Baksai József, Bálint Ildikó, Ba-
logh László, Bereznai Péter, Buhály 

A budapesti Hot Jazz Band koncertje 2014-ben, a XIX. Bánsági Magyar Napokon
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József, Csáki Róbert, Csíkszentmihályi 
Réka, Csíkszentmihályi Róbert, Czakó 
Margit, ef Zámbó István, Farkas Ádám, 
Farkas Zsófia, Hajdú László, Jávor Piros-
ka, Krizbai Sándor, Lukoviczky Endre, 
Makó Judit, Martin Henrik, Nagy Bar-
bara, Paraszkay György, Pirk László, Rá-
kosi Anikó, Regős Anna, Regős István, 
Richter Sára, Szabó Tamás, Szakács 
Imre, Vincze Ottó.

A temesvári származású, Budapes-
ten élő Elekes Attila André bélyegter-
vező grafikusművész és világutazó fo-
tográfus Életút 50 című kiállítása az Új 
Ezredév Református Központban.

Valóság és illúzió – a Temesváron élő, 
dolgozó hivatásos magyar képzőművé-
szek közös kiállítása a Helios Galériá-
ban.

Az idő látképei – Orosz István, Gyulai 
Líviusz és Jankovics Marcell filmren-
dező-grafikusok, a Magyar Művészeti 
Akadémia tagjainak közös tárlata a Te-
mes Megyei Önkormányzat előcsarno-
kában.

Körforgás – Szűcs Enikő. temesvári 
digitális grafikusművész egyéni kiállí-
tása Szegeden, a Fidesz-székházban.

2014-ben Neagu Katalin és Oláh 
Dalma festőművésznők munkáiból, 
2015-ben pedig Szakáts Béla szobrász-
művész számára szerveztünk egyé-
ni kisplasztika- és grafikakiállítást a 
Pygmalion Galériában. Utóbbi mind-
amellett, hogy nagyszerű, elismert 
művész (néhány évig a Képzőművé-
szeti Egyetem tanszékvezetője), kiállí-
tásaink berendezésének szakmai irá-
nyítója, ugyanakkor jelentős köztéri 
szobrok alkotója is.

A Temesvári Magyar Nőszövetség fel-
adatának tekintette Székely Lászlónak, 
Temesvár első főépítészének a szelle-
mi hagyatékát ápolni, visszaidézni a 

közemlékezetbe azt a személyiséget, 
aki a temesvári középületek, bérházak, 
magánvillák, iparcsarnokok sorát ter-
vezte a 20. század első évtizedeiben, s 
aki évszázadokra szólóan formálta és 
határozta meg a Béga-parti település 
városképét, építészeti arculatát, jelleg-
zetes karakterét, önazonosságát. 2002-
ben vendor-fotókiállítást hoztunk létre, 
és emléktáblát állíttattunk a fő művé-
nek számító Kegyesrendi Főgimnázi-
um főbejáratánál (Kligl Sándor szegedi 
szobrászművész alkotása), és egy há-
romnyelvű albumot jelentettünk meg 
Szekernyés János közíró tollából, 2005-
ben pedig mellszobrát állítottuk fel a 
temesvári Carmen Sylva parkban (Sza-
káts Béla alkotása). 2015-ben a temes-
vári Nyugati Egyetem képzőművészeti 
és design karának divattervező szaká-
val együttműködve, divatbemutatót 
tartottunk a Székely László épületei ál-
tal ihletett ruhakreációkból.

És végül pár szót a TMNSZ könyvki-
adási tevékenységéről, amely szintén 
szoros összefüggésben áll a Bánsági 
Magyar Napokkal, hiszen a könyvek 
megjelentetését és bemutatását több-
nyire a BMN időpontjaira időzítettük:

2002-ben az Erdélyi Híradó Kiadó 
gondozásában színes épületfotó-al-
bumot adtunk ki 1000 példányban, 
Székely László, Temesvár első főépíté-
sze születésének 125 évfordulója tisz-
teletére, melyben a Szekernyés János 
helytörténész-műkritikus tanulmá-
nya három nyelven – magyarul, ro-
mánul, angolul – ismerteti meg az 
érdeklődőt a régió egyik legnagyobb 
huszadik század eleji magyar szemé-
lyiségével.

2005-ben két nyelven, magyarul és 
románul is kiadtuk 200-200 példány-
ban az Artpress kiadó jóvoltából Sze-

kernyés János és Jancsó Árpád: Mader-
spach című könyvét Maderspach Károly 
hídépítő mérnök, a bánsági vaskohá-
szat megteremtője, illetve felesége, 
Maderspach Franciska, az 1848–49-es 
események mártírjainak emlékére.

2006-ban Szekernyés János: Bartók 
Béla és a Bánság című könyvét jelentet-
tük meg a Solness Könyvkiadónál 500 
példányban.

2009-ben Hősök gyermekszemmel 
160 színes gyermekrajzot és történel-
mi, irodalmi szöveggyűjteményt tar-
talmazó albumot adtunk ki az Artpress 
könyvkiadó gondozása alatt 300 pél-
dányban az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc leverésének 160. évfor-
dulójára.

2011-ben az Artpress kiadó jóvoltá-
ból a TMNSZ megalakulásának 15. év-
fordulójára jelentettük meg Össztánc, a 
megtalált hagyomány krónikája című, 
színes fotókkal illusztrált kiadványun-
kat 500 példányban, mely a hiteles 
néphagyomány meghonosításának 
több mint tízéves bánsági történetét 
mutatja be.

2014-ben látott napvilágot Szeker-
nyés János művészeti író, hely- és mű-
vészettörténész 1 000 példányban elké-
szült könyve a Hangart cég égisze alatt, 
a kötet címe: A magyarság emlékjelei a 
Bánságban / Semne evocatoare ale ma-
ghiarimii în Banat / Evidence of Hunga-
rian Presence in the Banat. A kiadvány 
a történelmi Bánságban (a Maros, a 
Duna, a Tisza és a Déli-Kárpátok hatá-
rolta térség) még meglevő, vagy valaha 
létezett magyar vonatkozású történel-
mi, kulturális, tudományos emlékjele-
ket és emlékhelyeket mutatja be, színes 
fotókkal, valamint régi képeslapokkal 
illusztrálva, három nyelven: magyarul, 
románul és angolul.

A Hagyománykeresőben néptáncgála résztvevőinek felvonulása  
Temesvár főterén, 2015-ben, a XX. Bánsági Magyar Napokon

Károly Róbert magyar király mellszobrának (Szakáts Béla temesvári 
szobrászművész alkotása) avatója a Személyiségek Sétányán, 2015 május 
9-én, az uralkodó által alapított Szent György Lovagrend magyarországi 
képviselőinek jelenlétében 
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integy tizenötezres lélekszáma miatt, 
a temesvári magyar közösség a Bé-
ga-parti város összlakosságának töre-
dékrészeként szembesülni kényszerül a 
szórványlét minden hátrányával, visz-
szahúzó hatásával a mintegy 360 000 
állandó lakosú nagyvárosban. Csepp a 
tengerben, mondhatnánk. Tudjuk vi-
szont, hogy cseppekből áll a tenger is. 
A temesvári magyar közösség számá-
ra hosszú évtizedek óta elsőrendű cél 
a közösségi megmaradás elősegítése, a 
magyar közösségek megerősítése mel-
lett a térségben való minőségi jelenlét 
kinyilvánítása. E célkitűzés elérésé-
hez számos civilszervezet, a történelmi 
magyar egyházak, oktatási és művelő-
dési intézmények, valamint politikai 
alakulatok járulnak hozzá értékes te-
vékenységükkel. Az elmúlt huszonhat 
év munkájának köszönhetően számos 
magyar emlékjel látható Temesváron, 
valamint Nagyszentmiklóstól Igazfal-
ván át Zsombolyán keresztül Temes 

megye számos településén. Az emlékje-
lek sorában – miután több magyar sze-
mélyiség szobrát avatták fel a térség-
ben az elmúlt években – kiemelt helyet 
foglal el a Temesvárott a Személyiségek 
Sétányán tavaly felavatott mellszobor – 
Szakáts Béla temesvári szobrászművész 
munkája –, amely I. Károly magyar ki-
rályt ábrázolja, aki 1315 és 1323 között 
székvárosi rangra emelte a várost. 

Az előbbihez hasonló mérföldkő a 
temesi magyar közösség művelődési 
életében az utóbbi évtizedek bőséges 
bánsági könyvtermésének közepette 
nyomdafestéket látott monumentális 
mű, amely a történelmi Bánság emlék-
jeleinek teljes és részletes bemutatásá-
ra vállalkozik. Szekernyés János: A ma-
gyarság emlékjelei a Bánságban című 
enciklopédikus jellegű, három nyelvű 
könyve nemcsak a magyar közösség 
számára mutatja be történelmi ha-
gyatékát, hanem a térségben élő többi 
nemzet számára is feltárja a történelmi 
Bánság magyar mivoltát, gazdag örök-
ségét. 

A magyar közösség tárgyi megvaló-
sításait rangos kulturális rendezvények 
sora egészíti ki. Elég csak a Temesvári 
Magyar Nőszövetség irányításával és 
számos szervezet, intézmény együtt-
működésével tavaly huszonegyedik 
alkalommal megszervezett Bánsági 
Magyar Napok művelődési rendezvény-
sorozat eseményeit feleleveníteni ah-
hoz, hogy egyértelmű képet alkothas-
son bárki a fentebb említett közösségi 
célkitűzések megvalósulásáról. A kö-
vetkező évtizedek, az utókor hivatott el-
bírálni azt, hogy a helyes úton jártak-e, 
elegendőt tettek-e a magyar jövendő 
érdekében a mai temesvári magyar kö-
zösség vezetői és tagjai.

Örömmel számolhatok be arról, hogy 
2016-ban újabb „cseppel” gyarapodott a 
temesi magyarság kulturális esemé-
nyeinek „tengere”. Ha volna a temeskö-
zi magyar közösségnek boldogságfala, 

Temesvári Magyar Napok – 
a siker jegyében

Makkai Zoltán

M

Kitűnő hangulat a Republic temesvári koncertjén. Szabó Ágota Hella felvétele
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amelyre közszemlére tehetők a sikeres 
rendezvények szép emlékei, a 2016-ban 
első alkalommal (szeptember 30. és ok-
tóber 2. között) megszervezett Temes-
vári Magyar Napok rendezvénysorozat 
bizonyosan előkelő helyet foglalna el 
az említett képzeletbeli helyen, ahogy a 
sok ezer résztvevő idei szép emlékei kö-
zött is. A Várbástya Egyesület kezdemé-
nyezésére és széles közösségi összefo-
gással megvalósult Temesvári Magyar 
Napokról sok ezer temesvári vallotta 
azt, hogy egyike volt azon ritka ese-
ményeknek, amelyek alatt jó volt ma-
gyarnak lenni a Bánság fővárosában. 
A magyar közösség értékei gazdag tár-
házának bemutatásával a soknemzeti-
ségű Temesváron sikerült megteremte-
ni azt a közeget, amelyet Nicolae Robu 
temesvári polgármester a normalitás 
megnyilvánulásaként, Potápi Árpád 
János pedig – aki a Temesvári Magyar 
Napok rendezvénysorozat legfontosabb 
támogatója, továbbá a magyar Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárságának felelős államtitkára – a 
bánsági magyar közösség erejének és 
élni akarásának kimutatásaként mél-
tatott.

A rendezvény a temesvári, Temes 
megyei magyar közösség statisztikai 
számarányát messze túlhaladva, szá-
mottevő értéket képvisel a város és a 
térség kulturális és gazdasági életében. 
Ezt az értéket hivatott tovább növelni 
a Várbástya Egyesület, valamint a Ta-
más Péter elnök, Magyarország temes-
vári tiszteletbeli konzulja körül létre-
jött csapat által szervezett Temesvári 

Magyar Napok rendezvénysorozat is – 
fejtette ki Potápi Árpád János államtit-
kár, aki hangsúlyozta, hogy a 2021-ben 
sorra kerülő európai kulturális fővárosi 
státusz lehetőséget teremthet a bánsági 
magyarság számára a térség kulturális 
életében való tevékeny részvételre, eb-
ben pedig az anyaországi intézmények 
támogatására is számíthat. Ugyanak-
kor az év közben megrendezésre kerülő 
események kisugárzása révén az egész 
térség, a történelmi Bánság fejlődésé-
re is jótékony hatást gyakorolhatnak a 
projekt keretében megvalósuló nagy-
szabású rendezvények.

A Temesvári Magyar Napokat öku-
menikus istentisztelettel nyitották 
meg, amelynek keretében a római ka-
tolikus, református, evangélikus egy-
házakat képviselő lelkipásztorok tol-
mácsolták az Ige üzenetét és kérték 
Isten áldását a résztvevőkre. Köszöntő-
beszédet mondott a rendezvénysorozat 
főszervezője, Tamás Péter tiszteletbeli 
konzul, aki a rendezvény előkészítése, 
szervezése során megnyilvánuló, a he-
lyi civil szervezetek, kulturális, okta-
tási vagy egyházi intézmények közötti 
kitűnő együttműködésért mondott kö-
szönetet.

Nicolae Robu polgármester üdvözlő 
beszédében örömét fejezte ki aziránt, 
hogy a temesvári magyar közösség, de 
a város minden lakója számára nagy 
jelentőségű Magyar Napok megszerve-
zésében a városi önkormányzat segít-
séget nyújthatott. Kifejtette meggyő-
ződését, ami szerint Temesvár egyik 
értéke a különböző etnikumok közötti 

békés együttélés, a másság elfogadása 
és a nemzetiségek egymás iránti tisz-
telete. Hasonló gondolatokat osztott 
meg a megnyitó díszvendége, dr. Gre-
zsa István, a határon túli beruházá-
sokért felelős miniszteri biztos, aki a 
magyar kormány szórványközösségek 
megmaradását elősegítő intézkedése-
it ismertette. A magas rangú tisztség-
viselő hangsúlyozta, hogy a temesvá-
ri rendezvénysorozat a helyi magyar 
közösség öntudatának erősítéséhez is 
hozzájárul, illetve a temesvárihoz ha-
sonló rendezvények a román–magyar 
történelmi megbékélés példái is lehet-
nek. Farkas Imre, Temesvár alpolgár-
mestere a bánsági nagyváros kulturá-
lis sokszínűségét méltatta, amelyben 
minden polgár megtalálhatja a számá-
ra legmegfelelőbb kifejezési és megmu-
tatkozási módot. Kifejtette, hogy ebben 
a közegben a legnagyobb számú nemze-
ti kisebbségi közösség a magyar, amely 
a Temesvári Magyar Napok szervezé-
sével aktív és építő jellegű jelenlétét bi-
zonyítja. A megkérdezettek egyöntetű 
véleménye szerint az utóbbi évtizedek 
legjelentősebb magyar rendezvényének 
helyszíne volt Temesvár főtere, amely-
ről kizárólag elismeréssel szóltak az ál-
talunk megkérdezett román nemzeti-
ségű temesváriak is.

Rendkívül nagy érdeklődéssel fo-
gadta a temesvári közönség a Budapes-
ti Operettszínház Csárdáskirálynő 100 
című előadását, a Republic együttes fel-
lépését, a Temesvári Magyar Napokat 
lezáró Bikini-koncertet, illetve a ma-
gyar és a nemzetközi dzsesszzene vilá-
gában is számon tartott, fél évszázadot 
meghaladó, kimagasló tevékenységet 
maga mögött tudó szegedi Molnár Dixi-
eland Band zenészeit is ünnepelték Te-
mesvár főterén. A zenei csemegézéssel 
felérő koncertsorozatból nem maradtak 
ki a legkisebbek sem, a főtéri színpadon 
fellépő Alma együttesnek köszönhető-
en kicsik és nagyok közelről láthatták, 
hallhatták számtalan, mindenki által 
énekelt gyermekdal szerzőit és előadó-
it. A temesvári Quo Vadis együttes tar-
talmas koncertje híven idézte meg a 
kilencvenes évek hangulatát, illetve a 
Harmónia Tánccsoport Palotás tánca, 
a tíz éves jubileumát ünneplő Shake 
kvartett által előadott számok és az 
utóbbi évben látványosan fejlődött di-
ákzenekar, a Funky Hats fellépése tette 
teljessé a magyar napok zenei kínála-
tát.

Mintegy keretet adva a háromnapos 
rendezvénynek, a Temesvári Magyar 
Napok rendhagyó tárlattal kezdődött: 
a Magyar Színháztörténeti Múzeum 
Illúzió és tükröződés című, gróf Bánffy 

Baranta bemutató Temesvár főterén. Kép: Heti Új Szó
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Miklós (1873–1950) sokoldalú munkás-
ságát bemutató kiállítást tekinthettek 
meg az érdeklődők a Csiky Gergely Álla-
mi Magyar Színház előterében, illetve 
a magyar társulat jóvoltából a nagyér-
demű ismét láthatta Kokan Mladeno-
vics rendezésében a Koldusopera című 
nagysikerű előadást. A Temesvári Ma-
gyar Napok keretében bemutatták az 
Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2015-ös 
kiadását, amely az erdélyi magyar 
közösség nagyszabású kulturális ren-
dezvényeit veszi górcső alá, ezek kö-
zösségerősítő és megtartó szerepéről, 
a rendezvények iránti résztvevői ér-
deklődésről, a civilszervezetek fontos-
ságáról, a közösségek aktivizálásának 
lehetőségeiről és sok más tényezőről 
olvashatnak az érdeklődők.

Nagy érdeklődéssel fogadták Temes-
váron a szociológiai dokumentum kö-
tetei alapján a Bánságban már korább-
ról ismert magyarországi szerző, Gutai 
István Földönfutók, hontalanok című 
könyvét, amely a délvidéki magyar kö-
zösség kálváriájáról tár látlelettel felérő 
képet az olvasó elé. A könyvbemutatón 
kiváló légkört teremtve fellépett a Bar-
tók Béla Vegyeskar. Nógrádi György biz-
tonságpolitikai szakértőt, valamint az 
aktuálpolitikai eseményekhez fűződő 
véleményét és meglátásait eddig csak 
a televízió képernyőjéről vagy a rádió-
adásokból ismerhették a bánsági ma-
gyar közösség tagjai. Az országhatáron 
innen és túl elismerésnek örvendő sze-
mélyiség a Magyar Napok alkalmából 
Temesvárra látogatott. A Tamás Péter 
tiszteletbeli magyar konzul által mo-
derált beszélgetést a Baráti Esték ren-
dezvénysorozat keretében szervezték 
a színház nagytermében. Miután sok 
humorral fűszerezett néhány körmon-
datban eddigi pályájáról, egyetemi ta-
nári és biztonságpolitikai szakértői te-
vékenységéről is beszámolt, a kérdések 
megválaszolásában Nógrádi György 
hatalmas tárgyi tudását, és az erre 
alapozott rendkívüli elemzőkészségét 
bizonyította, a közvetlen hangvételű 
beszélgetés során az aktuálpolitikai 
eseményeket – a közember számára 
nem látható – kiváltó okokra, a hátte-
rében meghúzódó összefüggésekre és a 
válságok bizonyított vagy feltételezhe-
tő haszonélvezőire is rávilágított.

Kultúránkhoz szervesen kötődik a 
bor, Balassitól Márai Sándorig szinte 
minden jelentős alkotót foglalkozatott 
a szőlőlé, a mámor érzésvilága. A ma-
gyar napok szervezői a magyar borok 
kedvelőinek élvezetet, egyben a kultu-
rális borfogyasztást népszerűsítő bor-
kóstolókat szerveztek: Borbély Zsolt At-
tila, térségünk egyik nagy tekintélyű 

borszakértőjének kalauzolásával a 
szekszárdi vörösborok varázslatos vi-
lágába nyertek betekintést a borkós-
toló résztvevői. A tokaji borsort Szö-
vérdfi-Szép Zoltán borszakértő mutatta 
be, a rendkívüli nedűk, királyi borok 
elkészítésének művészetébe is bevezet-
ve az érdeklődőket. A borok kóstolása 
és bemutatása után a sepsiszentgyör-
gyi Potio Nobilis országos elismerés-
nek örvendő cég pálinkakölteményeit 
ismerhették meg, majd Vásárhelyi Ist-
ván sörgasztronómus vezetésével ma-
gyar kézműves söröket is kóstolhattak 
az italkedvelők.

Örvendetes módon mintegy másfél 
évtizede, jelentős szegedi segítséggel 
és helyi áldozatvállalással, igazi moz-
galommá nőtte ki magát Bánságban a 
hagyományőrzés. Szinte minden na-
gyobb magyar községben, faluban és 
városban működnek tánccsoportok, 
amelyeknek tagjai eredeti népzenei 
és néptáncörökségünk elsajátításával, 
illetve átörökítésével szolgálják a kö-
zösséget. A Temesvári Magyar Napok 
színes forgatagában kiemelt helyet 
kapott ez a műfaj. Az Opera téri szín-
padon fellépett a bánsági néptánc-
mozgalomban résztvevő valamennyi 
tánccsoport, a Bokréta, az Eszterlánc, a 
Butykos, a Csűrdöngölő csoportok mel-
lett a Vitnyédi Népi Együttes és a stutt-
garti Csöbörcsök néptánccsoport is, 
táncaink változatos és rendkívül gaz-
dag világába kalauzolva el a nagyszá-
mú, lelkes közönséget. A gyermekek 
számára szervezett néptánctalálkozó 
a hagyományőrzés beteljesüléseként 
és folyamatosságaként is értelmez-
hető, hiszen a színpadon a temesvári 
néptáncos gyermekek mellett a vég-
vári Rece-Fice, a dettai Margaréta és 
a nagyszentmiklósi Kék Ibolya ifjú re-
ménységei is bemutatták tudásukat.

A színház nagytermében a Fokos, a 
nagyváradi Csillagocska, valamint Be-
nedek Árpád bevonásával szervezett 
táncház a kellemes kikapcsolódás mel-
lett igazi élményt nyújtott kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.

A tánchagyományaink bemutatá-
sa mellett a Losonczy István Sport és 
Hagyományápoló Egyesület tagjainak 
jóvoltából őseink hadviselési tudásá-
ból is ízelítőt kaphattak az érdeklődők 
a Temesvár főterén megtartott lát-
ványos bemutatók során. A temesvá-
ri egyesület meghívására érkezett a 
Bánság fővárosába a Déli Tüzek Őrzői 
magyarországi barantások egy cso-
portja Végh László vezetésével, akik-
kel együtt mutattak be látványos és 
rendkívüli ügyességet, sok gyakorlást 
igénylő harci technikákat, amelyek 

méltán arattak tetszést a nézők körében. 
Különleges színt kölcsönöztek a Temes-
vári Magyar Napoknak, és a baranta 
bemutatók mellett igazi látványosságot 
biztosítottak az 1848/1849-es forrada-
lom és szabadságharc Szegedi III. Hon-
védzászlóalj Hagyományőrző Egyesület 
csapata, amely dr. Vass László vezetésé-
vel érkezett Temesvárra, és a magyar 
napok alatt több alkalommal mutatták 
be a korabeli, szabadságharcos magyar 
és osztrák katonák viseletét, tábori 
felszerelését és fegyvereit. A meglehe-
tősen hangos fegyverbemutatók külön 
élményt jelentettek a résztvevőknek, a 
csatajelenetek pedig hitelesen idézték 
meg a 19. századi katonák küzdelmeit. 
A bemutatókat kísérő előadásoknak kö-
szönhetőn a résztvevők előtt a heroikus 
kép mellett a harcokban megviselt, de a 
mundér becsületét mindig tiszteletben 
tartó katonák mindennapi gondjait, a 
mai érdeklődő számára csupán érdekes 
adalékot – egy kaptafára készített ba-
kancsok, nyolc kilogrammos fegyver, 
legalább húsz kilogrammos felszerelés, 
Bem tábornagy idejében napi legalább 
40 kilométernyi, teljes felszereléssel 
megtett menetelés – is megosztották az 
érdeklődőkkel. A temesvári bemutatko-
zó is megerősítette: a hagyományőrzés 
nem a hamu őrzését, hanem a láng to-
vábbadását jelenti.

A magyar gasztronómia jó hírének 
köszönhetően a Temesvári Magyar 
Napok alatt a Hunyadi-kastély előt-
ti gasztrosétány bizonyult Temesvár 
egyik legforgalmasabb térségének. 
A kürtőskalácsosok erősítést is kér-
tek otthonról annak érdekében, hogy 
eleget süthessenek a Székelyföldről 

Vidám sokadalom a Gyermekbirodalomban. 
Kép: Heti Új Szó
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származó, de mára a Kárpát-meden-
ce minden részében elterjedt finom-
ságból. A rendkívüli érdeklődés miatt 
kétszer is pótolni kellett a Fóti Kéz-
műves Sörfőzde készletét, mert még 
a sörkészítésben legalább háromszáz 
éves múltra visszatekintő Temesváron 
is osztatlan sikert arattak a fóti kéz-
műves sörök. A temesvári sörbarátok 
legnagyobb örömére a magyar napok 
alatt az Igazi Csíki Sört is megkóstol-
hatták, a székelyföldi nedű is rekor-
dmennyiségben fogyott – állítják a 
gyártó képviselői. A borokat kedvelők 
a térségünkben elismerésnek örven-
dő Vinum Hungaricum borkereskedés 
gazdag kínálatából választhattak, bor-
korcsolyának pedig a torockói sajtok 
közül szerezhették be a legmegfelelőb-
bet. Sok ezer vásárlót szolgáltak ki a 
magyar ízvilágot megjelenítő méltán 
híres Szigeti Grill munkatársai a ma-
gyar napok alatt. Szemet gyönyörköd-
tető képet nyújtottak a kézművesek 
sátrai, már csak azért is, mert teljes-
séggel hiányoztak a vásárokon, búcsú-
kon mindenütt jelenlevő bóvliárusok. 
A magyar napok alatt a kézművesek 
– bútor- és kelmefestők, gyöngyfűző és 
fonálszövő mesterek, mézeskalácsos, 
bőrdíszművesek, üvegfúvómester Ko-
lozsvárról, aki helyben, a megrende-
lő bevonásával készítette el a kívánt 
ajándéktárgyat, marosszentannai mé-
hész, fajátékkészítő mester, ékszerké-
szítők, és mások – legtöbbje saját ter-
mékeit kínálta a vásárlóknak, akik 
hatalmas választékból válogathattak.

A temesvári civil szervezetek közül 
is szép számmal mutatkoztak be a ma-
gyar napok alatt, szórólapok, kiadvá-
nyok hirdették a helyi civiltársadalom 
megvalósításait és az általuk kínált 
lehetőségeket. A helyi középiskolák és 
magyar óvodák oktatási kínálatukat 
mutatták be az érdeklődőknek, a Mál-
tai Szeretetszolgálat sátrában pedig első 
kézből értesülhettek a humanitárius 
egyesület tevékenységéről, a Temesvá-
ri Csiky Gergely Állami Magyar Színház 
standjáról pedig az intézmény kulturá-
lis kínálatáról értesülhettek a távolról 
érkezettek is. Külön színt képviselt az 
egyházi ifjúsági szervezetek standja, 
kiadványokkal, kicsiknek és nagyok 
számára szervezett ötletes játékokkal 
hirdették az érdeklődőknek a hit meg-
tartó erejét. Nyíregyháza és környé-
ke turisztikai kínálatát a temesváriak 
elé a magyarországi város polgármes-
tere, Kovács Ferenc tárta. A temesvá-
riak által jól ismert Ópusztaszerről is 
érkeztek turisztikai kínálattal, még-
hozzá a Közép-Európában egyedülál-
ló látványosságot kínáló, az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
közvetlen szomszédságában levő Csil-
lagösvény élménypark munkatársai. 
Ópusztaszeri szálláskínálattal érkeztek 
Temesvárra az Erdei Családi Vendégház 
képviselői, akik minden igénynek meg-
felelő és megfizethető áru szálláslehe-
tőségekkel hívták meg az érdeklődőket 
Ópusztaszerre. Összefoglalva, elmond-
ható, hogy a magyar napok alatt a Kór-
ház (Mărășești) sétálóutcában igazi 

„magyar világot” teremtettek a szerve-
zők. A minőségi, jellegzetesen magyar 
termékek méltán váltották ki a látoga-
tók egyértelmű elismerését.

A temesvári gyermekek számá-
ra is emlékezetes marad a Temesvá-
ri Magyar Napok rendezvénysorozat, 
ugyanis a már említett nagysikerű Al-
ma-koncert, és gasztrosétányon kínált 
óriáspalacsinták és különleges fagyik, 
üdítők mellett bőven akadt játékra le-
hetőség a három nap alatt. A temes-
vári magyar kisgyermekek által évek 
óta kedvelt és előszeretettel látogatott 
Játszóháznak a tevékenységeit kihe-
lyezték a főtér szomszédságában levő 
egyik kisutcába. Ez egy nagyon jó öt-
letnek bizonyult, ugyanis a nap fo-
lyamán a temesvári tanítónőknek és 
óvónőknek köszönhetően több százan 
– szülők és gyermekek egyaránt – vet-
tek részt a nemezeléstől a csuhéfoná-
sig és babakészítésig sokféle, érdeke-
sebbnél érdekesebb tevékenységeken. 
A gyermekparadicsom vasárnap ismét 
benépesült, ezúttal nemcsak a „játszó-
házas” gyermekek jöttek el, hanem 
kellemes időnek köszönhetően a vá-
rosközpontban sétáló kisgyermekes 
családok is nagyszámban vettek részt 
a Gyermekbirodalom családi és gyer-
mekprogramjain. Az ötletes játékok 
– almaszüret, malomjáték, hordólo-
vaglás, karika- és patkódobó, kosaras 
körhinta, csirkepofozó vagy golyóve-
zető stb. – a nyelvi korlátokat felülír-
va szülőket és gyermekeket egyaránt 
játszásra buzdítottak, bizonyítva azt, 
hogy a játék minden korosztálynak jó 
mulatság lehet.

A Temesvári Magyar Napok lezá-
rultával bizonnyal állítható, hogy a 
rendezvénysorozat minden elképze-
lést túlszárnyalt. A három nap alatt 
54 programot szerveztek, 40 kézmű-
ves állította ki termékeit, 12 temes-
vári civil szervezet mutatkozott be az 
érdeklődőknek, legalább 5000 személy 
vett részt a Republic koncertjén, és a 
két nap alatt legalább 20 000 személy 
látogatta meg a kézművesek sétányát 
és a végig teljes kapacitással működő 
gasztrosétányt. A rendezvény zökke-
nőmentes lebonyolításban 30 önkén-
tes segédkezett. A rendezvény fő szer-
vezőjét, Tamás Pétert, Magyarország 
tiszteletbeli temesvári konzulját, a 
Várbástya Egyesület elnökét idézve el-
mondható, hogy a kitűnő hangulatú 
Temesvári Magyar Napok alatt sike-
rült a magyarság értékeit felmutatni 
minden érdeklődőnek, és a helyi ma-
gyar közösség számára is az összefo-
gó, megtartó és erős közösség üzenetét 
tolmácsolni.

A legkisebb hagyományőrzők fellépése a Temesvári Magyar Napok színpadán. Fotó: Heti Új Szó
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Temes folyó partján elterülő, a megye-
székhely Temesvártól mintegy 60 ki-
lométerre fekvő Lugos a maga 45 000 
lakosával – amelynek 9,49 százaléka 
magyar – Temes megye második legna-
gyobb városa. Az egykori Krassó, majd 
Krassó-Szörény megye székhelyén a vá-
rosi életforma és igényesség, a sokszínű 
művelődési és művészeti hagyomá-
nyok napjainkban is élénkítően hatnak 
a többnemzetiségű település kulturális 
életére. Az utóbbi évtizedekben számbe-
lileg megfogyatkozott magyarság szór-
ványlétben is erejéhez képest, sőt, néha 
azon felül teljesít, aminek egyik ékes 
bizonyítéka az immár tízedik éve folya-
matosan megszervezett és állandóan új 
elemekkel gazdagított Szombati-Szabó 
István Szavalóverseny.

Szombati-Szabó István (1888–1934) 
költőt, műfordítót, aki 1921 és 1934 
között volt református lelkész a Te-
mes-parti városban, az irodalomtörté-
net is számon tartja. A debreceni szüle-
tésű pap-költő Budapesten adta ki első 
verseit, kötetei pedig Debrecenben és 
a magyar fővárosban láttak napvilá-
got. Nézetei miatt feletteseivel gyakran 
konfliktusba kerülő „örök” segédlel-
kész az első világháború éveiben tábori 

lelkészi szolgálatot teljesített a fronton 
és a hátországban, leszerelése után pe-
dig a Bánságban telepedett le, előbb Re-
sicabányán majd Lugoson vállalt paró-
kiát. Trianon után az erdélyi lapokban 
(Keleti Újság, Napkelet, Pásztortűz) pub-
likálta verseit, könyveit Kolozsváron, 
Nagyváradon, Lugoson adta ki. Részt-
vevője volt az Erdélyi Helikon írói cso-
portosulás találkozóinak, majd a belő-
le kivált Erdélyi Magyar Írói Rendnek 
is, lapszerkesztői és közéleti szerepet 
is vállalt. Költészetéről elismerőleg írt 
Dsida Jenő és Reményik Sándor is, aki 
„poétatestvér”-ének nevezte, kiemel-
ve ezzel a kisebbségi sors és a vallásos 
életérzés megélésén, illetve összekap-
csolásán alapuló költői attitűd iránti 
nagyrabecsülését.

Szombati-Szabó István nevét lugo-
si lelkipásztor utódja, dr. Higyed Ist-
ván (1929–2013) hozta vissza a magyar 
köztudatba. Költeményeinek legtelje-
sebb gyűjteményét, amelyet bevezető 
tanulmánnyal is ellátott, Összegyűj-
tött versek címmel Temesváron adta ki 
2003-ban, egyháztörténeti vonatkozá-
sú dolgozatait pedig Hátrahagyott írá-
sok címmel 2005-ben jelenttette meg. 
Monográfiával is adózott a lelkészelőd 

Egymásból gazdagodni
Szombati-Szabó István Szavalóverseny Lugoson
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munkásságának Szomorú szerelmes 
igric címmel (Temesvár, 2002). Lelke-
sedésében osztoznak, Szombati-Szabó 
István emlékezetének ébrentartásá-
ba bekapcsolódnak dr. Higyed Istvánt 
hivatalában követő lugosi református 
lelkipásztorok: Fazakas Csaba, előbb 
lugosi lelkipásztor, majd a Temesvári 
Református Egyházmegye esperese, il-
letve Gáll Zoltán, a Temes-parti város 
jelenlegi református lelkésze. Márvány 
emléktáblán örökítették meg a nagy 
előd lugosi működésének évszámait, 
amit a református templom elé állí-
tott kopjafa tövében helyeztek el. Ha-
zaszállították a Farkasréti temetőből 
a Budapesten elhunyt Szombati-Szabó 
Istvánnak és feleségének a hamvait, 
és ugyanott temették el a lugosi földbe. 
A harmadik évezred második évtize-
dében újabb tettek bizonyítják, hogy a 
lelkész-költő iránti tisztelet és megbe-
csülés nem lankadt, nevét egyre széle-
sebb körökben tették ismertté a lugosi-
ak. Dr. Higyed István javaslatára 2014. 
január 19-én, Budapesten posztumusz 
a Magyar Kultúra Lovagja címmel tün-
tették ki Szombati-Szabó Istvánt, az 
aranyosapáti emlékparkban pedig kop-
jafát állítottak emlékére. Nem véletlen, 
fejtette ki az eseményen mondott ün-
nepi beszédében Fazakas Csaba, a Te-
mesvári Református Egyházmegye ak-
kori esperese (most Temesvár-Belváros 
református lelkésze), hogy Szombati- 
Szabó István kopjafája mellett áll a 
2013-ban elhunyt Higyed István fejafája 
is. Az sem véletlen, hogy Gáll Zoltán lu-
gosi lelkész Szombati-Szabó István egy 
olyan versét szavalta el a kopjafák meg-
szentelése alkalmával, amelyért a köl-
tőt 1922-ben meghurcolták.

A lugosi magyarok emlékőrző, emlé-
kidéző, példamutató rendezvényei kö-
zül hatósugarában, folytonosságában, 
közismertségében a legkiemelkedőbb-
nek a 2016-ban jubiláló Szombati-Sza-
bó István Szavalóversenyt tartja a ré-
gió magyar közvéleménye. A versünnep 
gondolatát együtt vetette fel 2003-ban  
Fazakas Csaba és Gáll Zoltán lelkipász-
tor, a 2004-es indítás pedig Fazakas Csa-
ba szervezői tehetségét dicséri. „Szom-
bati-Szabó István Összegyűjtött versek 
című verseskötetének megjelenése, 
valamint a méltánytalanul feledésbe 
merült költő-lelkipásztor hamvainak 
Lugosra hozatala és újratemetése, majd 
annak emlékhelyállítása adta az indít-
tatást arra, hogy egyházközségünk né-
hai lelkipásztora tiszteletére, egyben a 
lugosi magyar kulturális élet szolgálata 
céljából elinduljon ez a rendezvényso-
rozat. A rendezvény megszervezésében 
a lugosi magyar kulturális élet akkori 
vezéregyéniségei is kivették a részü-
ket, úgymint áldott emlékezetű Gergely 
Kálmán ny. tanár (az ő neve fémjelezi 
a verseny fődíját), Fülöp Lídia helyi köl-
tő-író, dr. Higyed István, aki a kezde-
tektől a zsűri elnökeként örömmel és 
lelkesen támogatta e rendezvényt, éle-
te végéig” – fejtette ki kérdésünkre Gáll 
Zoltán lelkipásztor (2009-től a lugosi 
református parókia vezetője), akinek 
visszaemlékezéseiből a továbbiakban is 
idézek. A szavalóversenyt az első négy 
alkalommal négy korosztály számá-
ra hirdették meg: az általános iskolák 
7–8. osztályos tanulóinak; a középis-
kolák 9–11. osztályos tanulóinak; a 12. 
osztályosoknak, az egyetemistáknak; 
valamint a felnőtteknek. A rendezvény 
népszerűsége és sikere, Szombati-Szabó 
István költészetének sokszínűsége kí-
nálta a lehetőséget, hogy a legfiatalabb 
versmondók felé is nyissanak, így még 
két korcsoportot hívtak meg a szerve-
zők a vetélkedőre: az elemi iskolák 1–4., 
valamint az általános iskolák 5–6. osz-
tályos tanulóit.

„Kellemes meglepetésünkre az első 
két alkalommal ez lett a legnépesebb 
csapat, és azóta is évről évre az egyik 
legnagyobb létszámnak örvendő kate-
gória. Nem csoda ez, hiszen Szombati 
számos olyan verset írt, amelyek gye-
rekszájból hallgatva igazán élvezhe-
tőek, igazak, őszinték, sőt nem ritkán 
szórakoztatóak.” (G. Z.)

A hat korcsoportot megszólító szava-
lóverseny két fordulóban teszi lehetővé 
a jelentkezők számára, hogy versisme-
retüket és versmondói tehetségüket a 
gondosan összeállított értékelő bizott-
ság, valamint a református templom-
ban összegyűlt nagyszámú közönség 

előtt bizonyítsák. Az első fordulóban 
egy tetszés szerint választott Szomba-
ti-Szabó István-vers előadása kötelező, 
a második fordulóban az első három 
korcsoport szavalói a gyermekiroda-
lom valamelyik alkotását mutatják 
be, a többiek pedig a magyar öntudatot 
erősítő versek közül választanak, vagy 
irodalmi, történelmi évfordulókhoz 
kapcsolódó költeményt interpretálnak 
(2016-ban például az 1956-os forradalom 
60. évfordulójára emlékeztek szavalata-
ikkal). Minden egyes alkalommal teljes 
mértékben érvényesül a szavalóver-
seny eredeti és mindvégig szem előtt 
tartott célkitűzése: Szombati-Szabó Ist-
ván költő-lelkipásztor irodalmi hagya-
tékának megismertetése, emlékének 
ápolása, a magyar kultúra művelése és 
a nemzeti identitás erősítése. A zsűrit 
lelkipásztorok, magyartanárok, hitok-
tatók, színészek alkották az évek során. 
A jubileumi rendezvényen a szavalatok 
elbírálására Bódis Ferenc esperest, vég-
vári lelkipásztort, Gáll Sándort, vala-
mint a néhai Higyed István lelkészfiait: 
Higyed István Leventét és Higyed János 
Mátyást kérték fel.

A megmérettetésre egyre szélesebb 
földrajzi körből érkeznek a versmon-
dók. Lugos, Temesvár és Temes megye 
magyarlakta falvai és a szomszédos 
Arad, Hunyad, Krassó-Szörény megyék 
mellett Nagyváradról, Kolozsvárról, 
Szatmár megyéből, Székelyföldről és 
Magyarország több településéről bene-
vező jól felkészült gyermekek, ifjak és 
felnőttek a szép magyar beszéd ünne-
pévé avatják a Szombati-Szabó István-
ra való emlékezést. Közülük többeket 
egy életre elbűvöl a költészet, nemcsak 
rendszeres visszatérői lesznek a nemes 
vetélkedőnek, hanem hivatásul vá-
lasztják a magyar nyelv ápolását, taní-
tását, magyar közösségek szolgálatát. 
Különös szeretettel fogadják a szerve-
zők és a közönség tagjai Theer József és 

Szombati Szabó István emléktáblája

Gáll Zoltán lugosi lelkipásztor
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a Czernák Ferenc Lajos szépkorú vers-
mondókat, akik évről évre kiemelkedő 
teljesítményükkel lepik meg a hallgató-
ságot. Kitartásuk figyelemre méltó, hi-
szen mindketten a szórványok szórvá-
nyában, Boksánbányán, illetve Lippán 
őrzik és adják tovább a magyar kultúra 
pislákoló lángját.

Az egynapos rendezvényen a díjki-
osztást – amelyet a helyi Traian Groză-
vescu Színházban tartanak – gálamű-
sor követi, amelyen újra elhangzanak 
a legjobb szavalatok, valamint előadók, 
vagy együttesek fellépése szórakoztatja 
a versenyzőket és a közönséget.

Múltat, jelent és jövőbeli célokat ösz-
szevetve Gáll Zoltán lelkipásztor így 
vonja meg a tízéves történet mérlegét: 
„Jómagam, az elején mint háttérmin-
denes segítettem a szervezésben, és 
közben megtanultam a szervezésnek 
minden hasznos részletét. Persze ez-
zel együtt sem volt könnyű átvenni a 
főszervezői stafétát 2009-től parókus 
lelkészként, de nem is maradtam ma-
gamra ebben a munkában, hiszen lelki-
pásztor-elődöm továbbra is lelkesen tá-
mogatott ebben, és ami a legfontosabb, 
hogy feleségem teljes vállszélességgel 
mellém állt, sőt mondhatom, hogy ő a 
tulajdonképpeni motorja és mozgató-
rugója a szervezésnek. Így nekem in-
kább a verseny levezetése, úgymond a 
protokolláris része jut. Minden évben 

úgy zárjuk a szavalóversenyt, hogy an-
nak elégtételszerű sikerélményétől fel-
buzdulva megállapítjuk, hogy ezt foly-
tatni, vinni kell tovább! Eddig minden 
rendezvény más és más élményekkel 
gazdagított minket. A tematikán túl 
minden évben változott úgy a verseny-
zők, mint a zsűri összetétele. Gondol-
kodtunk már azon is, hogyan lehetne a 
már megszokotthoz képest még érdeke-
sebbé, népszerűbbé tenni ezt a rendez-
vényt. 2017 a reformáció 500 éves évfor-
dulója. Amennyiben Isten is úgy akarja, 
és ebben az évben is sikerül megszer-
vezni a szavalóversenyt, mindenképp 

ennek a fontos jubileumnak a tisztele-
tét fogja szolgálni a 11. Szombati-Szabó 
István szavalóversenyünk.”

A Szombati-Szabó István Szavalóver-
seny sikeres tíz éve egy maroknyi, ma-
gyarsága és hite mellett elkötelezett em-
ber bizonyságtétele. A tenni akarás és az 
összefogás szívet melengető, szép példá-
ja. Rangja és jó híre van határon innen 
és túl számos református egyházkerü-
letben. A hit és a költészet varázsa élte-
ti, és kívánjuk, éltesse tovább önbecsü-
lésünk, megmaradásunk szolgálatában.

A lugosi szavalóverseny résztvevői a Szombati Szabó István emlékére állított kopjafánál

Lugos 1904-ben. Híd a Temes folyón. Háttérben az Eötvös soron (Strada Coriolan Brediceanu) a Főgimnázium (ma Coriolan Brediceanu Nemzeti Kollégium) 
és a Városi Színház épülete (forrás: FORTEPAN / MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM / ERDÉLYI MÓR CÉGE) 
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an egy mondás, miszerint az első még 
véletlen, a második ajándék, a harma-
dik már hagyomány. Valahogy így volt 
ez a Bánsági Vándorszínház esetében 
is. Rövid összefoglaló a Vándorszínház 
jelenségéről, a kezdetektől az önállóso-
dás első lépéseiig.

A kezdetekről

Sokan akár azt is gondolhatnák, ugyan 
mi érdekes van egy ilyen jellegű kezde-
ményezésben? Hiszen, mint minden jó 
ötletet, már ezt is kitalálta előbb vala-
ki. Sosem volt titok a szervezők részéről, 
hogy a Bánsági Vándorszínház a Vajda-
ságban közel 40 éve működő Vajdasági 
Tanyaszínház ötletéből született meg. 
Aszalos Géza, a temesvári Csiky Ger-
gely Állami Magyar Színház színésze 
másfél évtizedes temesvári pályafutá-
sa során két alkalommal vett részt a 
Vajdasági Tanyaszínház előadásaiban. 
Délvidékről azzal az elhatározással tért 
haza, hogy a vajdasági mintára lét-
rehoz egy Bánsági Tanyaszínházat is, 
mely hasonló elveken alapulva a Bán-
ság szórványtelepüléseit járná végig egy 

szabadtéri, ingyenesen megtekinthető 
előadással. 2013-ban Molnár Zsolt par-
lamenti képviselő személyében talált 
először támogatóra és partnerre Aszalos 
kezdeményezése, ám a projekt elindítá-
sához szükséges összegre benyújtott tá-
mogatási pályázatukat az Etnikumközi 
Kapcsolatok Osztálya (Departamentul 
Relațiilor Interetnice, DRI – szerk. megj.) 
elutasította. Egy évvel később, 2014-ben 
végül a projekt adminisztratív feladata-
inak ellátására kinevezett Bánsági Kö-
zösségért Egyesület sikeresen pályázott 
a már fentebb is említett DRI-nél. Így in-
dulhatott útjára az első Bánsági Tanya-
színház 2014. július 7-én. Ekkorra már 
Aszalos mellé további alkotók társul-
tak, Albert Alpár díszlettervező és Orbán 
Enikő dramaturg személyében – mind-
ketten a temesvári színház tagjai.

Az első év (2014. július 7. –  
2014. augusztus 15.)
A kezdetben még Bánsági Tanyaszín-
ház nevet viselő művészeti program 
első „évada” 2014. július 7-én indult a 
Temes megyei Nagybodófalván. A Te-
mesvártól közel 70 kilométerre fekvő 
település újonnan felújított, de gyerme-
kek hiányában sosem használt iskola-
épülete adott otthont a 12 főt számláló 
alkotócsapatnak. A résztvevők között 
voltak főiskolai hallgatók Erdély két 
legnagyobb színészképző egyeteméről 
– Kolozsvárról és Marosvásárhelyről –, 
lelkes amatőrök, akik még éppen csak 
barátkoztak a színjátszás gondolatával, 
és már végzett, befutott színészek, illet-
ve színházi alkotók is. A nagybodófalvi 
háromhetes próbafolyamat alatt Má-
tyás Zsolt Plautus vígjátékának, a Casi-
nának megzenésített változatát állítot-
ta színpadra. A sikeres bemutató után a 
csapat útra kelt, és tizenhat nap leforgá-
sa alatt tizenhat Temes és Arad megyei 
településen mutatták be az előadást. 
A műsor megvalósításában első pilla-
nattól teljes mellszélességgel vállalt sze-
repet a temesvári Csiky Gergely Állami 

21. századi vándorkomédiások
A Bánsági Vándorszínház három éve

Orbán Enikő

V

Hodu Péter és Lanstyák Ildikó, részlet a Helység kalapácsa című előadás próbájából
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Magyar Színház, ahonnan nemcsak a 
technikai felszerelést, de a jelmezeket, a 
kellékeket és az ezek szállításához szük-
séges utánfutót is kölcsönkapták. Bár az 
előadás szabad térre készült, az időjárá-
si viszonyok nem egy esetben arra kény-
szerítették a játszókat, hogy zárt térben, 
legtöbbször művelődési házban vagy 
díszteremben állítsák fel a díszletet.

Itt fontos megjegyeznünk a Vajdasági 
Tanyaszínház – a Magyar Attila Öcsivel 
(a Vajdasági Tanyaszínház jelenlegi ve-
zetője) folytatott beszélgetések nyomán 
– a Bánsági Vándorszínházzá átkeresz-
telt műhely között fontosabb különb-
ségek jelentkeztek, körvonalazódottak. 
Az alapelv ugyanaz: olyan elzárt, ma-
gyarlakta települések felkeresése, ahol 
hiánycikknek számít nemcsak a szín-
házi kultúra, de már-már a magyar 
nyelv is, és ott szabadtéren, ingyenes 
színházi előadásokat tartani. Ugyanak-
kor a bánsági csapat a Vajdaságban ha-
gyománnyá vált traktor és „prikolica” 
helyett kisbusszal és utánfutóval közle-
kedik, illetve eső esetén nem mondja le 
a betervezett előadásokat, hanem egy, 
már előzetesen leegyeztetett belső térbe 
helyezi át a programot.

Az első évben átlagosan 60-70 néző 
vett részt településenként a rendezvé-
nyeken. Ennek ellenére a vendéglátás 
– előadás után vacsorát kapott a csapat 
a helyiektől, illetve lehetőség szerint 
szálláshelyet egy éjszakára – kifogás-
talannak minősült. Ezek a települések 
nagyon sok esetben elszegényedett, ki-
öregedett falvak és községek, ahol egy 
ilyen esemény nem pusztán a játszó 
csapat szakmai tapasztalatszerzését 
segíti, de képes egy fedél alá hozni egy 
szétszóródóban lévő közösséget.

A második év (2015. július 
11. – 2015. augusztus 16.)
Az első „évad” után kapott visszajelzé-
sek azt mutatták, szükség van a tér-
ségben az Aszalos Géza és csapata által 
elindított programra. A szervezőcsa-
pat pedig felhasználva az előző nyári 
szezon tapasztalatait, levonta azokat 
a következtetéseket, amelyek végered-
ményben a program fenntarthatóságát 
alapozták meg. Ezek a következők:
1. A bázis (a három hetes próbafolya-
mat helyszíne) megváltoztatása.

Bár a nagybodófalvi iskolaépület 
infrastrukturális szempontból kitűnő-
nek bizonyult, a település körülményes 
megközelíthetősége már komoly kér-
déseket vetett fel. Mivel a vándorszín-
ház csapata nem rendelkezik saját gép-
járművel, az esetlegesen felmerülő és 

szükséges utazásokhoz (kellék- vagy jel-
mezpótlás, a díszlethez szükséges anya-
gok beszerzése) csak a tömegközlekedé-
si eszközöket használhatták, amelyek 
mindegyike elkerüli a főbb útvonalaktól 
távol eső Nagybodófalvát. Mindezeket 
figyelembe véve merült fel egy új, köny-
nyebben elérhető, de hasonló adottsá-
gokkal rendelkező bázis felkutatása. Így 
került át a Bánsági Vándorszínház bázi-
sa Nagybodófalváról a Temesvártól alig 
40 km-re eső Végvár településre. A több-
ségében magyarlakta község megköze-
líthetőség és nyitottság szempontjából is 
jó választásnak bizonyult. Csáki Károly 
polgármester és Păştean Erika iskola-
igazgatónő jóvoltából a második évad 
csapata a település több mint 100 éves, 
az évek folyamán több belső felújításon 
is átesett iskolaépületét kapta kölcsön 
a próbafolyamat három hetére. Az évek 
során nyári bentlakássá átalakított épü-
letben négy- és ötszemélyes szobák, egy 
közös konyha, illetve két mosdóhelyiség 
kapott helyet. Az épülethez tartozó belső 
udvar szolgált a próbák helyszínéül.

2. Az étkezés
A Bánsági Vándorszínház költségve-

tésének jelentős részét teszi ki a részt-
vevők élelmezése, hiszen a program öt 
hetére a szervezők nemcsak szállást, de 
ellátást is biztosítanak a résztvevőknek. 
Első évben, a projektet finanszírozó DRI 
szempontrendszereit is figyelembe véve 
egy temesvári székhelyű vendégellátó 
céggel kötött megállapodást az admi-
nisztrációs feladatok lebonyolításáért 
felelős Bánsági Közösségért Egyesület. 
A szerződtetett cég minden szempont-
ból megfelelt a DRI által megkövetelt 
szempontrendszernek. A cég kétnapon-
ta hozta a bázisra (a körút idején na-
ponta érkezett a csomag az éppen soros 
településre), az előre csomagolt kétfogá-
sos ebédet, illetve megegyezés szerinti 

nyersanyagot (kenyér, felvágott, zöld-
ség, gyümölcs) a reggelik és vacsorák 
megoldásához. Első évben a cég mun-
katársaival való nem túl hatékony kom-
munikáció eredményeként elég gyakran 
előfordult, hogy hatalmas mennyiségű 
kenyér halmozódott fel a bázison, míg 
felvágottból és zöldségfélékből időnként 
jóval a szükséges mennyiség alatt ér-
kezett. Ezen tapasztalatok fényében bár 
nem váltottak szolgáltatót, más megkö-
zelítést alkalmaztak a cég szállítóival és 
beszerzőivel folytatott kommunikációt 
illetően. Ebből a szempontból tehát rész-
ben megoldódtak a problémák. Azonban 
továbbra is fennállt az előre csomagolt 
meleg ebédek tárolhatóságának a kérdé-
se. Mivel a cég kétnaponta szállította le a 
résztvevők ebédjét, a másnapi adag mi-
után kihűlt, hűtőszekrénybe került, on-
nan pedig másnap ismét felmelegítették 
az előre dobozolt ebédet. Mivel az ebéd 
így többszörös felmelegítésen és lehű-
tésen ment át, előfordult, hogy az élel-
miszer időközben ehetetlenné vált vagy 
megromlott. (Ennek a problémának a 
megoldását a harmadik év hozta el.)

3. A darabválasztás
A turné állomásainak kiválasztott 

települések helyi szervezői, bár az első 
évi Casina-előadást is nagy érdeklődés 
övezte, jelezték, amit a szervezők ma-
guk is gondoltak: talán jobb volna ilyen 
alkalmakkal olyan, mindenki számára 
ismerős szerzőket és műveket bemu-
tatni, amelyek könnyebben befogad-
ható, felszabadult szórakozást ígérnek 
a nézők számára. Így esett a választás 
Petőfi Sándor (mert ki ne hallott volna 
már róla?) A helység kalapácsa című 
művére, melynek színpadi adaptálá-
sát Aszalos Géza vállalta magára. En-
nek egyik legfőbb oka, hogy második 
évben a programot finanszírozó DRI 
nem hagyta jóvá az alkotócsapat és a 

Búcsú Végvártól. A 2016-os csapat a körút végén
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résztvevők számára pályázott tisztelet-
díjakat. Így mivel nem volt miből fi zet-
ni a rendezőt, Aszalos Géza adminiszt-
rációs és szervezői feladatai mellett az 
előadás rendezését is vállalta.

4. A csapat
A második évad csapata az Asza-

los–Orbán–Albert trió mellett 7 másik 
résztvevőből állt, akik közül ketten, 
Lanstyák Ildikó (Szlovákia, Dunaszer-
dahely) és Mihály Csongor (Marosvá-
sárhely) már első évben is fontos tagja 
voltak a csapatnak. Rajtuk kívül jelen 
volt még egy kolozsvári bábszínész, 
Vincze Tímea, egy marosvásárhelyi 
főiskolai hallgató, Pignitzky Gellért, egy 
szegedi színész, Hodu Péter, egy német 
anyanyelvű, de magyarul is elfogadha-
tóan beszélő színész a temesvári német 
társulatból, Aljoscha Cobeț, illetve egy 
középiskolás amatőr, Mihály Péter Ma-
rosvásárhelyről. Az így összeállt csapat 
nemcsak az előadás szerepeinek meg-
formálásáért volt felelős, de közöttük 
osztódtak szét az előadás létrehozásá-
hoz szükséges egyéb feladatok, illetve a 
bázis körüli tennivalók is. A fi úk Albert 
Alpár díszlettervező és Aszalos Géza 
rendező irányításával a díszlet építé-
sért és a technikáért feleltek, míg a lá-
nyok feladata volt a jelmezek, kellékek 
és konyhai dolgok rendezése, karban-
tartása.

A három hetes próbafolyamatot 2015-
ben is kéthetes turné követte. Ebben az 
évben a már bejáratott Temes és Arad 
megyei települések mellé újabb állomá-
sok kerültek be (főként Arad megyében), 
míg mások kikerültek az útvonalterv-
ből. Tizenöt állomása volt így a 2015-
ös Bánsági Vándorszínház turnéjának. 
Az egyik legszembetűnőbb előrelépés 
az első évhez képest a nézőszám meg-
kétszereződése volt, azoknak a telepü-
léseknek az esetében, ahová most már 
második éve látogatott el a csapat.

A harmadik év (2016. július 
10. – 2016. augusztus 14.)
A harmadik év az önállósodás, a válto-
zás és az állandósulás éve volt a Bán-
sági Vándorszínház életében. 2015 no-
vemberében Aszalos Géza és Orbán 
Enikő, a Bánsági Vándorszínház szer-
vezői létrehoztak egy külön alapítványt 
Tarisznyás Egyesület néven, melynek 
feladata a Vándorszínház adminisztrá-
ciós és pályázati ügyeinek képviselete, 
illetve lebonyolítása volt. Ezzel a Ván-
dorszínház elindult az önállósodás út-
ján. Ennek a „leválásnak” voltak pozitív 
és negatív hozadékai is. Egyrészt sike-
rült teljes mértékben politikamentessé 

válniuk, másrészről azonban elveszí-
tették a DRI támogatását. Ennek követ-
kezményeként a harmadik évad költ-
ségvetése negyedére csökkent az előző 
évekhez képest. A Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt.-től kapott valamivel több 
mint félmillió forintból kellett megol-
daniuk azt, amit előző években ennek 
négyszereséből tudtak kihozni.

A költségvetés ilyen mértékű meg-
csappanása lehetetlenné tette a továb-
bi együttműködést azokkal a cégekkel 
és szolgáltatókkal, amelyek előző évek-
ben segítették a Vándorszínház műkö-
dését. Megszűnt a vendégellátás, illetve 
a turné alatt a szereposztás szállítását 
biztosító mikrobusz céggel való együtt-
működés is. A nyári műhely résztve-
vői saját konyhára jutottak. A bázison 
maguk főztek, ők intézték a szükséges 
alapanyagok beszerzését is. Mint utóbb 
kiderült, ez a rendszer sokkal jobban 
működött az előző évieknél. Egyrészt a 
közös konyhai tevékenységnek csapat-
építő jellege volt, másrészt ők maguk 
dönthettek a napi menü összeállításá-
ról, harmadrészt mindenki tanult va-
lami újat, nem utolsósorban pedig az 
is bebizonyosodott, hogy jóval kevesebb 
pénzből sokkal hatékonyabban is meg 
lehet oldani a résztvevők étkeztetését, 
mint előző években.

Ilyen megcsappant anyagi keretek 
között sokkal nagyobb szerep jutott a 
temesvári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színháznak is. Mint a Bánsági Vándor-
színház állandó partnere és támogató-
ja, ebben az évben Balázs Attila igazga-
tó nagylelkűségének is hála, a csapat 
nemcsak a szükséges technikai felsze-
reléseket, jelmezeket, kellékeket és az 

ezek szállításához szükséges utánfutót 
kapta kölcsön a színháztól, de jelképes 
összeg ellenében a színház saját kis-
buszát is a csapat rendelkezésére bo-
csájtotta a turné idejére.

A költségvetés csökkenése a csapat 
létszámának megcsappanását is je-
lentette. 2016-ban már csak kilenc sze-
mélyt számlált a csapat, akik közül 
egy kivétellel – Dévai Zoltán, a szerbi-
ai Zentai Kamaraszínház színésze, aki 
a Vajdasági Tanyaszínház állandó tag-
ja volt az elmúlt hét évben – minden-
ki visszatérőnek számított. Ez nagyban 
megkönnyítette a társulat dinamikai 
együttműködését, hiszen mindenki is-
merte már a szabályokat és tudta, hol 
és hogyan tud hasznára lenni ennek a 
minden évben öt hétig fennálló „mikro-
közösségnek”.

A bázis változatlanul Végvár község 
maradt, ahol előző évben nemcsak jól 
érezte magát a csapat, de rengeteg se-
gítséget és támogatást is kapott a hely-
beliektől.

A visszajelzések azt mutatják, hogy 
a darabválasztás, illetve kivitelezés 
tekintetében a 2016-os évadban csú-
csot döntött a Bánsági Vándorszínház 
együttese. Rejtő Jenő egy kevésbé is-
mert színpadi bohózatának megze-
nésített változatát állította színpadra 
a csapat Aszalos Géza rendezésében. 
A Rózsa, a lovag című zenés vígjáték a 
Rejtő Jenőre oly jellemző humorral és 
az 1920–30-as évek ismert sanzonjaival 
felhőtlen szórakozást biztosított a Ván-
dorszínház nézőinek.

Nézőszám tekintetében a harmadik 
év is növekedést mutatott, egyes telepü-
léseken a nézőszám meghaladta a száz 
főt is, amely a kis szórványtelepülések 
esetében nagyon is kiemelkedőnek te-
kinthető. Az első két évben kialakított 
kapcsolati háló nagyban megkönnyí-
tette a településekkel való kommuni-
kációt és a szervezést.

A Bánsági Vándorszínház létjogo-
sultságát mutatja, hogy az egyes fal-
vak, községek évről évre visszavár-
nak, és több településről jelezték, hogy 
amennyiben lehetséges, szeretnének a 
jövőben ők is bekerülni a Bánsági Ván-
dorszínház turnételepülései közé. Há-
rom év alatt nemcsak hagyományt, 
de igényt is tudott teremteni a Vándor-
színház. Előadásaival olyan helyekre 
jut el, ahová a nagy színházak nem, 
olyan területet fed le és olyan igényt 
elégít ki, amelyre a térség nagy szín-
házainak nincs lehetősége, és mind-
eközben igyekszik fenntartani és ápol-
ni, illetve visszafordítani a megszűnés 
küszöbéről a bánsági magyar nyelvet és 
kultúrát.

ja volt az elmúlt hét évben – minden-
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emesváron nagy hagyománya van a 
kórusmozgalomnak, hogy csak a hosz-
szúéletű Temesvári Dalkört (1882-ben 
alakult) említsem, de kiemelnék még 
néhány magyar kórust: Mehalai Dal-
kör (1901), Temesvári Magyar Dalárda 
(1903), Erzsébetvárosi Polgári Kör (1912), 
Rónáci Haladó Kör (1913), a Temesvári 
Glória Dalegylet (1923) Waschek Ferenc 
tanár, ismert zeneszerző vezetésével, 
valamint a Fratéliai Magyar Dalkör 
(1929). Temesvár művelődési életének 
sokszínűségét biztosította a számos 
szerb, román és német énekkar is.

Az 1907 júliusában Hermann Antal és 
Major J. Gyula szerkesztésében megje-
lent Magyar Zenetudomány című folyó-
iratban H. A. méltatta a temesvári zenei 
életet: „Itt van termékeny művelődési 
talaj, vannak fokozott kultúrigények, 
és kielégítésökre anyagi eszközök. (…) 
Van szociális erő és művészi érzék. (…) 
Vannak itt zenei tradíciók, zenei erők, 
fejlődést követelő zenei társulatok.”

A továbbiakban kidomborította Ma-
jor J. Gyula „magyar nemzeti zenét 
kultiváló” zeneszerző, zongoravirtuóz, 

zenetudós és zenepedagógus érdemeit, 
ugyanis „Temesvár nemes érzésű kö-
zönsége erkölcsi és anyagi támogatásá-
val, hivatott művészek közreműködésé-
vel városi zeneiskolát szervezett, amely 
a belvárosi polgári iskolának e célra 
ideiglenesen berendezett helyiségében 
1907 elején megkezdte működését. (…) 
Népszerű kamarahangverseny-soro-
zatot szervezett a zenei közélet megte-
remtéséhez és felélesztéséhez. Továbbá 
városi zenekart szervezett, amely szín-
házi zenekar is egyben, illetve női kart, 
amely a Magyar Dalárdával nagysza-
bású műélvezetet nyújtó vegyes karrá 
egyesülhetett.” A cikk szerzője lelkes 
optimizmussal zárja írását: „Temesvár 
arra van hivatva, hogy a nemzeti zene-
művészetnek nemcsak első vidéki szék-
helye legyen, hanem az egész délvidék 
zenei emporiuma, amely irányítani, 
lendíteni, megtermékenyíteni fogja az 
egész országrész zenei életét, és döntő 
szerepe lehet a nemzeti zeneművészet 
fejlesztésében.”

Jelentős szerepe volt továbbá az 1871-
ben létesült Filharmóniának, a Temes-
vári Zenebarátok Egyesületének, az 1917 
és 1929 között Járossy Dezső szerkeszté-
sében megjelent Zenei Szemlének 

A közbejött történelmi, politikai tár-
sadalmi, gazdasági megrázkódtatások, 
változások Temesvár művelődési életé-
re is rányomták a bélyegüket.

Temes megye magyar nyelvű napi-
lapja, a Szabad Szó hasábjain jelent meg 
1971 februárjában Megalakult a Bar-
tók Béla kórus címmel a szerkesztőségi 
híradás, miszerint a Megyei Művésze-
tügyi Bizottság és a Magyar Nemzeti-
ségű Dolgozók Tanácsa Temes megyei 
szervezete vezetőségének kezdeménye-
zésére a Temesvár Municípiumi Műve-
lődési Ház együtteseként megalakult 
a Bartók Béla nevét viselő vegyeskar: 
„A kórus tevékenységéről, feladatairól, 
a munkaprogramról folyt a vita. Szá-
mos felszólaló, Tácsi László tanfelügye-
lő, Egeressy Kata óvónő, Borsos Zoltán 
tanító, Teleki László tanár, Benkő József 

„A dal szüli énekesét…”
A Bartók Béla Vegyeskar 45 esztendős szolgálata

Tácsi Erika

T

A Bartók Béla Vegyeskar a Temesvári Magyar Napokon, 2016 októberében. Makkai Zoltán felvétele

„Nekünk tömegeket kell 
a zenéhez vezetni”

Kodály Zoltán
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tanár hangsúlyozta a dalárda megala-
kulásának szükségességét, értékes ja-
vaslatokat tettek a további munkára 
vonatkozóan. A kórus vezetését Teleki 
László zenetanár vállalta el, a Banatul 
Filharmónia tagja.” A négy évtizedes 
megemlékezés előtt faggatásomra idéz-
te fel Teleki László emlékeit a jó hangu-
latú próbákról, a tagtoborzásról, az első 
fellépésekről. Névválasztásával nagyon 
magasra állította a mércét a megala-
kult énekkar. „A temesvári Bartók Béla 
Dalegylet (…) az egyetlen világi énekkar 
a Bánságban, amely húsz éve folytatja 
nemes tevékenységét. Ha szeret éne-
kelni, szereti a közös szórakozást és a 
hasznos időtöltést, álljon közénk! Ön-
től is függ a kórus folytonossága, Ön 
is tehet valamit fennmaradásunkért, 
a magyarságért! Szívesen látjuk min-
den kedden délután öt órától a Bartók 
Béla Líceum dísztermében” – jegyezte a 
dalegylet vezetőtanácsa nevében Tácsi 
László, a kórus 20. évfordulóján kiadott 
tagtoborzó felhívást.

A próbák kezdetben a tanítóképző-
ben, a Nikolaus Lenau Líceumban, a 
Temesvári Állami Magyar Színházban 
folytak, 1973 óta a 2-es számú Mate-
matika–Fizika Líceumban, a mai Bar-
tók Béla Elméleti Líceumban próbál az 
énekkar, ahol egyébként a 40., majd 
45. évfordulót is ünnepeltük. Köszönet 
a tanintézet mindenkori vezetőségé-
nek 

Önálló jogi személyiséget anya-
gi okokból az 1989-es változások után 
magára maradt kórusnak nem sike-
rült szereznie. Pedig égető szüksége 
lett volna rá, mivel a Municípiumi Mű-
velődési Ház nem vállalta támogatá-
sát, patronálását. Hagyományok szel-
lemében című írásában Boér Jenő az Új 
Szóban számolt be az 1991. február 26-i 
jegyzőkönyv alapján a már korábban 
is megfogalmazott, de ma is érvényes 
célkitűzésekből szemelgetve: Bartók 
életművének és humanista szellemé-
nek ápolása, kedvező működési feltéte-
lek megteremtése, a repertoár bővítése, 
a klasszikusok mellett, bánsági zene-
szerzők műveinek megszólaltatása, a 
tájegységen együtt élő nemzetiségek 
dalkincsének megismertetése, kapcso-
latteremtés hasonló hazai és külföldi 
műkedvelő együttesekkel.

Az énekkari tagok betűrendes fü-
zetében 245 név szerepel. Az együttes 
alakulásakor a pedagógusok – óvónők, 
tanítók, tanárok – alkották a többséget, 
de mindenféle szakma képviseltette és 
képviselteti magát. Nyugdíjas is volt s 
van szép számmal a dalosok sorában. 
Sajnos, az alapító tagok közül sokan 
nincsenek már közöttünk, csak ketten 

vesznek részt a tevékenységben, tanúi 
a több mint négy évtizedes folyamatos 
munkának, Benkő József tanár és Ha-
lász Magdolna tanítónő.

Temes megye egyetlen, sok évtizede 
folyamatosan működő magyar műve-
lődési egyesülete a kórus, váltakozó lét-
számának dokumentumai a különböző 
kiszállások alkalmával készült névso-
rok, illetve évfordulós műsorfüzetek is. 
A repertoárban szereplő 20 művet 1979. 
április 4-én 50 énekes szólaltatta meg. 
Az Újságíróklubban szervezett évfordu-
lós ülésen 1981. április 24-én a dalegylet 
70 tagja vett részt. 47 kórustag utazott 
1991. június 1–2-án a magyarországi 
Szentesre. 1991. október 25-én a Ion Vidu 
Zenelíceumban szervezett ünnepségen 
50 aktív tag lépett közönség elé. Sza-
badfalun, a római katolikus plébánia-
templomban 28 énekes szerepelt 2001. 
május 19-én évfordulós, illetve anyák 
napi műsorral. Nagyszentmiklóson, 
Bartók Béla születésének évfordulóján, 
2005. március 26-án 34-en működtek 
közre. Ugyancsak az Aranka menti vá-
rosban 2006. június 10-én a Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bi-
zottság emlékműsorán 38 kórustag lé-
pett a közönség elé. A 36-40-es létszám 
állandósult, megmaradt a következő 
években is.

Karvezetőkként 1971 és 1973 között 
Teleki László zenetanár állt a Bartók 
Béla Vegyeskar élén. A Temes Megyei 
Művelődési Bizottság mellett működő 
Népi Alkotások Háza módszertani irá-
nyítója, Csizmarik László zenetanár 
vezette a kórust 1973-tól 1989 decem-
beréig. Az Opera téren lőtték le 1989. 
december 17-én, miközben az Ébredj, 
román! általa sokszorosított szövegét 
– amelyet a sokaság nagyobb hánya-
da nem ismert – osztogatta a tünte-
tő tömegben. A kórus minden évben 
megkoszorúzza a muzsikus temesvári 
emléktábláját, de részt vett Gátalján, 
a mártírhalált halt karmester szülő-
falujában mellszobrának felavatásán 
is 1991-ben. 1990-től 2002-ig, Magyar-
országra távozásáig Elekes András ve-
zényelte az énekkart, aki korábban a 
kórus tagja és több énekkar vezetője 
volt. 2002-ben Gáspár Mária zenetanár 
vette át a karmesteri pálcát. Szólóéne-
kesként már korábban számos díjat 
szerzett, s az 1990-ben létesült Carmi-
na Dacica női kar tagja.

Fölötte gazdag a kórus repertoárja: 
magyar és román népdalfeldolgozá-
sok, természetesen Bartók és Kodály 
művei, bánsági szerzők hosszú so-
rának (Ion Vidu, Nicolae Boboc, Wa-
schek Ferenc, Kálmán Andor) kompo-
zíciói, klasszikusok (Bach, Liszt, Verdi, 

Händel, Schubert, Bellini, Mozart, R. 
Wagner, Beethoven, de Sousa) szerze-
ményei, Bárdos Lajos, Kacsoh Pongrác 
kórusművei, évfordulós előadásokon 
megzenésített Petőfi- vagy Ady-dalok 
szerepeltek műsoron. Zongorán több-
nyire Draga Constantinovici, de Gloria 
Petriţ is kísért, műsorvezetők a szín-
ház művészei, illetve amatőrök vol-
tak.

1975-től a kórus gyakran a Rezeda 
népi ének- és táncegyüttessel lépett fel, 
amelynek zenekarát Tódor Béla zeneta-
nár vezette, énekes szólistaként a Tó-
dor házaspár, esetenként mások is – pl. 
Vass Irénke líceumi diák – is közremű-
ködtek.

A táncosokat Doru Haiduc, korábban 
a Maros Művészegyüttes hivatásos tán-
cosa, koreográfusa, majd Erdélyi István 
táncos készítette fel. 1979-ben például 
megyei I. díjat nyertek. 12 pár táncos, 10 
zenész, 4 énekes szerepel a nyilvántar-
tásokban. A táncosok zömét a Temesvá-
ron tanuló egyetemisták képezték, akik 
tanulmányaik befejeztével szétrajzot-
tak, a csoport pedig megszűnt.

Borsos Zoltán tanító irányításával a 
kórussal szorosan együttműködő zene-
kar alakult, több kórustag is volt a hang-
szeresek között. Borsos Zoltán nyugdíj-
ba vonulásáig muzsikált. A fennmaradt 
hosszú jegyzék arról tanúskodik, hogy 
igen sok személyt kerestek meg, amíg a 
zenekar végre összeállt. Vékony István, 
klarinét, Bolvári Hilda, hegedű, Borsos 
Zoltán, hegedű, Kiss Péter, cimbalom, 
Varga Sándor, nagybőgő, Antal Ferenc, 
harmonika, Szabó Ferenc, hegedű. Nép-
dalénekesként lépett fel Varga Vera, 
Mladzsi Sándor, Szabó Olga, Petki Lajos, 
Gergelyfi Vilma diáklány, Fall Ilona szí-
nésznő és gyakran Gáspár Mária zene-
tanár.

Felléptek a Rózsa parkban, a Líra-te-
remben, a Zene Líceum hangverseny-
termében, a Zeneművészeti Főiskolán, 
a Csiky Gergely Színházban, rendszere-
sen a Magyar Nyugdíjasok Klubjában, 
templomokban, a Bartók Béla Líceum-
ban, valamint a Máltai Szeretetszolgá-
lat öregek otthonában is.

Színházban többnyire közös rendez-
vényekre került sor. Bartók Béla szü-
letésének 100. évfordulóján, 1981-ben 
Szarvasaiddá lettünk címmel a színház 
művészeinek, a Vegyeskarnak, zene-
szerző nevét viselő temesvári taninté-
zet kórusának, szavalóinak közremű-
ködésével ünnepi műsort szerkesztett, 
illetve állított össze Koczka György. 
Zenei szerkesztőként Udvardy Zoltán 
je leskedett, az előadást Cseresnyés 
György rendezte, a színpadképet Mol-
nár Zoltán tervezte.
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Népes közönséget vonzottak 1990 
után a közösen szervezett adventi, ka-
rácsonyi műsorok is: templomokban, 
színházban, Makón, Aradon, Majláth-
falván.

1984 májusában a János vitéz daljá-
ték pódiumelőadása visszhangos sikert 
aratott nemcsak Temesváron, hanem 
Aradon és Temes megye különböző te-
lepülésein is. A közönség lelkes tapsát 
vívták ki a daljáték főszereplői: Gáspár 
Mária, Czangli Ibolya, Borsos Zoltán, 
Csizmarik László, Elekes András, s a 
2-es számú Matematika–Fizika Líceum 
diákjai, a tündérek táncát Paul Éva ta-
nárnő, a huszárokét Tegzes Tudor taní-
totta be.

A negyvenedik évforduló alkalmá-
ból rendezett ünnepségen Bartók-mű-
veknek, -népdalfeldolgozásoknak, Pe-
tőfi megzenésített verseinek tapsolt 
a közönség, majd a János vitéz című 
daljátékból előadott részletekkel – szó-
lót énekelt Gáspár Mária és Ohanovics 
Miklós – adóztak Csizmarik László kar-
nagy, Tácsi László tanár, valamint Sin-
ka Károly színművész emlékének, akik 
a nyolcvanas évek elején színpadra állí-
tották a pódiumjátékot a Bartók kórus-
sal, s már nem lehettek jelen az évfor-
dulón. Befejezésül Verdi Nabucco című 
operájából csendült fel a Rabszolgák kó-
rusa. A Bokréta citerás lányai népdal-
csokorral köszöntötték a születésnap-
ját ünneplő kórust. A folyosón kiállított 
képek, plakátok, meghívók, műsorok, 
szórólapok, cikkek, könyvek dokumen-
tálták 40 esztendő munkáját és megva-
lósításait.

Temes megye számos településére 
ellátogatott a kórus. Végvár, Újszentes, 
Ótelek, Lugos, Zsombolya, Keresztes, 
Szapáryfalva, Józsefszállás, Magyar-
szentmárton, Csákova, Keresztúr, Ré-
kás közönsége fogadta szeretettel a da-
losokat, de vendége volt az énekkar a 
lugosi irodalmi körnek is. A Temes-par-
ti városban pl. Wass Albertről szóló 
előadás, valamint Fülöp Lídia könyv-
bemutatója alkalmából lépett fel. Csá-
kován a Caritas Öregek otthonának, a 
Kórház –Idősek otthona lakóinak, több-
ször Aradnak, Majláthfalvának volt 
meghívott vendége.

Rendszeres szereplője volt a Bartók 
Béla Vegyeskar március 15-én, Szabad-
falun, a Petőfi-emlékműnél szervezett 
megemlékezéseknek.

A város valamennyi római katolikus 
templomában szerepelt adventi mű-
sorral, illetve búcsú alkalmával, 2001. 
március 18-án is a Millenniumi temp-
lomban, mikor Dávid Ibolya átadta a 
zászlót. Számtalan alkalommal lépett 
fel a Szabolcska kórussal a református 

imaház rendezvényein, civil összejöve-
teleken, egyházzenei fesztiválokon.

1990 után Ohanovics Miklós egyete-
mi tanár zenetörténetet népszerűsítő 
előadásokat tartott, pl. Kodály, Verdi, 
Wagner, Dohnányi, Erkel stb. művé-
szetéről, amelyeket a kórus illusztrált 
megfelelő részletek megszólaltatásá-
val, illetve Gáspár Mária és Ohanovics 
Miklós szólóival.

Külföldi szereplések is voltak. 1991 
júniusában, Szentesen a Bárdos Lajos 
Vegyeskar meghívottjaként együtt lé-
pett fel a temesvári énekkar a helyi kó-
russal, majd vasárnap a népi kirako-
dóvásár alkalmával a főtéren, kedvező 
sajtóvisszhanggal. Októberben került 
sor a szentesi kórus viszontlátogatásá-
ra. Kruzslicz Pál méltatta az eseményt 
a szentesi sajtóban, a tizenöt éves test-
vérkórus köszöntötte az idősebb test-
vért a következőképpen: „Nehéz körül-
mények között, húsz éve ápolják a dal 
virágát. Sokat vállaltak és még többet 
tettek. Számukra szórakozás, ami ne-
künk nehéz szolgálatnak látszik…”

2005 novemberében a Bartók kórus 
és a Szabolcska Mihály egyesített da-
lárda református énekekkel szerepelt 
Tiszakécskén, a református költő-pap 
szeretett falujában. A vegyeskar rész-
vétele 2006 nyarán Nagyszentmikló-
son a Bartók-megemlékezésen új lehe-
tőséget kínált. Itt ismerkedtünk meg a 
Marosvidék Baráti Társaság képviselő-
ivel, ezt követte a makóiak látogatása 
Temesváron, a kórus fellépése Makón, 
adventkor, a Bartók Líceum Szabó Fe-
renc vezette Bokréta néptánc- és citera-
együttesének egy csoportjával ugyan-
abban az évben.

A makói Bogárzói templom centená-
riuma alkalmából szervezett ünnepsé-
gen ugyancsak szép sikerrel szerepelt a 
kórus 2007 szeptemberében.

2011 májusában Békéscsabán az Er-
kel Sándor Nemzetközi Fesztivál vendé-
ge volt a temesvári vegyeskar: a három 
fellépés kiváló alkalom volt a karve-
zetőnek is tapasztalatcserére, illetve a 
szakmai zsűri értékelése igazolta a kar-
vezető elképzeléseit.

2011 tavaszán a Paksi Pedagógus Kó-
rust láttuk vendégül, szeptemberben 
a paksi Önkormányzat meghívására a 
Kenyér-, hal- és borünnepen, illetve a 
Makovecz Imre által tervezett Szentlé-
lek-templomban szerepelt a dalárda, 
ahol megtapasztalhatta, hogy „A zene 
összeköt embereket, szíveket, lelkeket. 
A zene híddá válik”.

Negyvenöt esztendő nem nagy idő 
rohanó világunkban, de jelentős egy 
intézmény, egy együttes, egy társaság, 
de még inkább mindazok életében, akik 
szoros és szerves kapcsolatban álltak 
muzsikával. Heintz Fülöp írta 1934-ben 
Bartókot méltatva: „A nagy mester egy 
időtlen jelentőségű történelmi elhiva-
tottság nehéz palástját hordja vállán, 
s ez a palást a magyar zenei élet kirá-
lyává magasztosítja alakját. Ez legyen 
éltető ereje helyi kultúránk további iz-
mosodásának, magyarosodásának és 
fejlődésének.”

Úgy vélem, az egyéni és kollektív 
emlékezet véges, az utókornak azok-
ról is tudnia kell, akik szerény alázat-
tal tevékenykedtek a fentiek szelle-
mében, a szórványban a helyi kultúra 
további izmosodásán, magyarosodá-
sán, fejlődésén, a kórus megala pítá- 

A vegyeskar a 45. évforduló ünnepségén, a Bartók Béla Líceumban. Horváth Tibor fényképe
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 sán, fennmaradásán munkálkodtak. 
A munkahelyi feladatok, a családi kö-
telezettségek elvégzése mellett vállal-
ták a rendszeres próbákat a gyakran 
fűtetlen teremben, gyertyafény mellett 
a villanytakarékossági akciók idején, a 
fellépéseket a különféle művelődési ott-
honokban az együtténeklés öröméért, 
néha a gyér hallgatóság elismeréséért 
vagy ösztönző sikerekért. Állandó visz-
szatérő gond volt a szervezés, új tagok 
verbuválása, ruhák varratása, terem és 
autóbusz szerzése, a fellépésekhez el-
engedhetetlenül szükséges erkölcsi és 
anyagi támogatók biztosítása.

A gondok megoldása volt a célja Tá-
csi László számos, külföldre postázott, 
kapcsolatot, támogatót kereső levelé-
nek. Bartók Béla mérnök, a zeneszer-
ző-zenetudós Budapesten élő fiának 
1991. március 16-án kelt válaszleveléből 
idézek: „Örömmel vettem beszámolóját. 
A mai viszonyok között szerencse, ha – 
a Líceum példájára is gondolva – sike-
rül egy magyar személyről elnevezni 
valamit, de persze, azt szeretném, ha 
a név mellett valóban apám szellemi 
örökösei is lennének, mind emberileg, 
mind az ő nevével fémjelzett szereplé-
seiknél. Ebben a reményben elvállalom 
az ún. tiszteletbeli tagságot, de kérem, 
időnként tájékoztassanak működésük-
ről (…) Működésükhöz sok sikert és tü-
relmet kívánok! Üdvözlettel s.k. Bartók 
Béla”.

Azt gondolhatnánk, az utóbbi húsz 
év pozitív változást eredményezett. 
Fentebb jeleztem, a kórus „önellátó”, 
„szabadon jöhet-mehet”, fellépéseinek, 
kiszállásainak többségéhez az útikölt-
séget, autóbuszt többnyire saját zsebé-
ből fizeti a tagság – eléggé szokatlan do-
log mai anyagi központú világunkban, 
nemcsak ingyen dolgozni, szerepelni, 
hanem fizetni is a lehetőségért.

Különös elismeréssel és hálával kö-
szönjük épp ezért a Zsombolyai Polgár-
mesteri Hivatalnak, hogy autóbusszal 
támogatta a Bartók Béla Vegyeskar és 
Bokréta fellépését 2007- ben a Művelő-
dési Házban, az aradi EMKE-nek, hogy 
2009 őszén biztosította az útiköltséget 
a szerepléshez, a szegedi önkormány-
zat támogatását pedig a szegedi fellépé-
séhez, amelyet követően Öttömösön is 
emelhette a kórus az advent hangulatát 
2008-ban. Újszentes Polgármesteri Hi-
vatala minden alkalommal biztosította 
az utazást, amikor a kórus a falunap, 
a templombúcsú, illetve március 15. al-
kalmával a községben lépett fel. 2010 
júniusában új arculatával jelentkezett, 
mutatkozott be az együttes, zenés iro-
dalmi előadással emlékezve Petőfire. 
Majláthfalvának adventi műsorunk 

támogatását 2014-ben és 2016-ban, 
Molnár Zsolt parlamenti képviselőnek, 
hogy júliusban Kiszomboron részt ve-
hettünk a Nyári Fesztiválon, a Bartók 
Béla Elméleti Líceumnak, hogy eljutot-
tunk a kisiratosi fesztiválra. A nőbizott-
ság elnöke, Szász Enikő színművész jó 
két évtizede szervezi a Bánsági Magyar 
Napokat, támogatásával Anyák napi 
műsorral szerepelt Temes megye szin-
te minden helységében, idénre Resicára 
és Dettára szeretnénk eljutni.

A kórus támogatója volt Simon Tibor 
rajztanár, plakátok, díszletek és egyéb 
anyagok tervezője, kivitelezője. Rend-
szeres önzetlen fotósok: Farcas János és 
Nacsa Imre.

2016. szeptember 30. és október 2. 
között zajlott le a Temesvári Magyar 
Napok rendezvénysorozat Magyaror-
szág temesvári tiszteletbeli konzulja s 
a Várbástya Egyesület szervezésében, 
a kórus házigazdája volt egyik ren-
dezvénynek, Gutai István Földönfutók, 
hontalanok című könyvbemutatójának.

Kezdettől fogva támogatta a sajtó az 
énekkart, számos népszerűsítő írás je-
lent meg a Szabad Szó, a Heti Új Szó, az 
Előre, a Művelődés, a Dolgozó Nő, Nyu-
gati Jelen, Caritas és Egyház, Drapelul 
Roşu, Timişoara hasábjain, illetve a ma-
gyarországi sajtóban, gyakran Makón, 
a Marosvidékben, az 1971 és 1995 közöt-
ti cikkeinek egy részét Boér Jenő könyv 
formában jelentette meg.

A dal szüli énekesét. A kórus közös-
ségépítő szerepet is felvállalt. Ezt szol-
gálták, illetve szolgálják az évadzáró 
összejövetelek, kirándulások is, az em-
lékezetes nótázás a tábortűz mellett, a 
születés- és névnapi megemlékezések. 

Sikeres kezdeményezésnek bizonyult a 
farsangi nyugdíjas bál megszervezése 
is, amelynek sikeréhez hozzájárult Sza-
bó Ferenc ötletgazda zenekarával.

A több évtizedes tevékenység idősza-
konkénti felidézése alkalom az úttö-
rőkre emlékezni, elismeréssel adózni 
mindazoknak, akik évtizedek óta tagjai 
énekkarnak. Miként azoknak is, akik 
menet közben csatlakoztak a kórushoz, 
s a jövőre gondolva ünnepelni minda-
zokkal, akik Kodály Zoltánnal vallják: 
„A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az 
élet szépségét, s ami benne érték, azt 
mind meghatványozza”.

A 40. évforduló védnöke Marossy Zol-
tán alprefektus volt, a 45 esztendős ju-
bileumé Molnár Zsolt parlamenti kép-
viselő, a mindkét alkalommal kiosztott 
Emléklapot Nüszl Erzsébet rajztanár 
készítette.

„Nagy baj nem lehet, amíg velünk a 
zene” – írta Kányádi Sándor. Bizonyá-
ra túlzás, de amíg egy közösségnek 
megtartó ereje anyanyelvi műveltsége, 
„tiszta, friss, egészséges forrása, okunk 
van remélni s élni”.

A 45. évfordulós ünnepségen beszé-
demben erőt, egészséget, megújulást, a 
közösséget mozgósító sikeres évtizede-
ket kívántam a temesvári Bartók Béla 
Vegyeskarnak nemes hivatása gyakor-
lásához, töretlen teljesítéséhez, a hall-
gatóság, a zenekedvelők örömére – és 
megismételve az öt évvel ezelőtti, ma 
is időszerű jókívánságomat – egy tár-
sadalmat, amelyben több, lényegesen 
nagyobb megbecsülésben és támoga-
tásában részesülnek a kultúra szolgá-
latában álló nonprofit együttesek, dal-
csoportok!

Bogárzón (Magyarország) 2007. szeptembet 3-án, a műemléktemplom centenáriumán. Nacsa Imre képe
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aládi összejöveteleken, négy-öt évesen 
hallgattam először nótákat, népdalo-
kat, ahol édesapám harmonikán kí-
sérte a nagyszüleim és barátaik által 
énekelt csokrokat. Szerettem énekelni, 
táncolni, a nagyszüleimnél Oroszhe-
gyen és Gyimesfelsőlokon töltött nyári 
vakációk alkalmával magamba szív-
tam, szívesen hallgattam és tanultam 
az énekeket.

1994-ben helyeztek ki Újszentesre 
tanítani. 1996-ban Szilágyi Géza pol-
gármester biztatására és az újszente-
si Polgármesteri Hivatal támogatásá-
val képviseltem községünket a Hajnal 
akar lenni elnevezésű szatmárnémeti 
népdalvetélkedőn. Könyveink közt ku-
tatva rábukkantam egy vajdasági nép-
dalkötetre, abból állítottam össze a 
szabadon választott népdalcsokromat, 
sajátos kiejtésű dalokból. Elnyertem a 
zsűri tetszését, és különdíjként részt 
vehettem a Tóthfaluban szervezett 

népdaltáborban, ahol Budai Ilona nép-
dalénekestől minden magyar tájegy-
ségből tanultam népdalcsokrokat. In-
nen visszatérve sikeresen szerepeltem 
a Bánsági Magyar Napokon.

Az élmény arra bátorított, hogy ak-
kori tanítványaimmal, kolleganőmmel 
és barátnőimmel népdalkört hozzak 
létre az újszentesi iskolában. Mert – is-
mét Kodály Zoltánt idézve – „nem sokat 
ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha 
ketten összedalolunk. Aztán mind töb-
ben, százan, ezren, míg megszólal a 
nagy Harmónia, amiben mind egyek 
lehetünk.”

Így éreztük mi is, amikor 1998 no-
vemberében, a Katalin-bálon egyórás 
népdal-összeállítással szerepeltek az 
újszentesi iskola tanulói. A sikeren fel-
buzdulva alakítottuk meg a Tulipán 
nótakört Péter Dezső akkori újszen-
tesi magyartanár segítségével. Azért 
nótakör, mert a nóta szépségére is fel 

Az újszentesi Őszirózsa  
Országos Népdalvetélkedő

Cs

Dénes Ildikó

„Lehet élni zene nélkül 
is. A sivatagon át is vezet 

út. De mi azt akarjuk, 
hogy az ember ne úgy 
járja végig élete útját, 

mintha sivatagon menne 
át, hanem virágos réten.” 

(Kodály Zoltán)

Az V–VI. osztályosok az Őszirózsa Népdalvetélkedőn, 2015-ben
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szerettük volna hívni a figyelmet. Jel-
vényünk és zászlónk is volt.

Így kezdtünk szerepelni különbö-
ző helyi és megyei magyar rendezvé-
nyeken, még testvértelepülésünkön, a 
magyarországi Szentesen is voltunk. 
Akkori csapatunk 15-20 főből állt, 8-14 
éves gyermekekből. 1999 tavaszán 
megszerveztük az Újszentesi Pünkösdi 
Népdalvetélkedőt a Temes megyei 1–8. 
osztályosoknak. Közben nyáron jár-
tunk Válaszúton, a Kallós Alapítvány 
által szervezett kézműves táborban, 
ahol mezőségi népdalokat és moldvai 
táncrendet tanultunk Kallós Zoli bá-
csitól.

Egy kalotaszentkirályi táborban al-
kalmam volt megismerni az általam 
különösen kedvelt kalotaszegi magyar 
népdalokat. Az ottani tábori népdal-
vetélkedőn bánsági lányként 3. díjat 
nyertem, ami számomra sokat jelen-
tett. A néptánchoz is kedvet kaptam, 
1999-ben szatmári táncrendet tanítot-
tam. Akkoriban csak Újszentesen és 
Végváron létezett magyar néptáncs-
csoport, ahol autentikus táncokat ta-
nítottak a Szegedi Néptánc Együttes 
vezetője, Nagy Albert segítségével. Ké-
sőbb bekapcsolódtunk a Temes megyei 
néptáncmozgalomba, ezt követően 
már tánccsoportként működtünk, és 
továbbra is megszerveztük a Pünkösdi 
Népdalvetélkedőt.

Ennek folytatását azért tartottam 
fontosnak, hogy megadhassam a gyer-
mekeknek azt a lehetőséget, amit én 
annak idején nem kaphattam meg. 
Tudniillik a Bánságban születtem, 
olyan helyen, ahol ritkán csendülnek 
fel az autentikus népdalok, inkább a 
nótákat dalolgatják. Hogy legyen hon-
nan népdalokat merítsenek, hallják, 
tanulják, megszeressék, értékeljék és 
továbbadják azokat, hogy tudatosítsam 
bennük, milyen értékes kincs tulajdo-
nosai lehetnek. Én ezeket mind egye-
dül fedeztem fel, lassan, fokozatosan, 
amikor még nem volt a vidékünkön 
néptáncmozgalom vagy népdalvetél-
kedő. Iskolában se tanulhattam, mivel 
román tagozatra jártam, és mint em-
lítettem, csak a nagyszüleimnél töltött 
vakációkban kóstolhattam meg a nép-
daléneklés ízét Oroszhegyen és Gyimes-
felsőlokon.

A Pünkösdi Népdalvetélkedőt Új-
szentesen a helyi tanács és magán-
személyek segítségével évente június-
ban szerveztük meg. Eleinte megyei 
szintű verseny volt, később, 2004 és 
2008 között már eurórégiósnak szá-
mított. Magyarországról Szentes és 
Sándorfalva népdalénekesei vettek 
részt, Szerbia magyar településeiről 
is érkeztek megmérettetésre vágyók a 
Temes megyei gyermekek és fiatalok 
mellé 

2008 nyarán újabb szerencsés for-
dulat következett be az újszentesi nép-
dalvetélkedő történetében. Számomra 
nagy büszkeség, hogy sikerült nemcsak 
hagyományossá tenni, hanem orszá-
gos szintűre is emelni, s ugyanakkor 
helyben tartani (nem egy erdélyi város-
ba vinni) a szemlét.

Păștean Erika körvezető tanítónk, 
illetve Nagy Enikő, a tanítók és óvó-
nők országos felelősének biztatására a 
tanítók országos gyűlésén hangzott el 
a felajánlásnak számító kérdés: sze-
retném-e felvinni országos szintűre a 
vetélkedőt? Öt perc alatt kellett dön-
tenem. Ha már eurorégióst tudtunk 
szervezni, akkor országosat is fogunk 
tudni, gondoltam. Az, hogy az erdé-
lyi énekeseket itt a Bánságban szólal-
tassuk meg, tökéletesen összeillett a 
verseny célkitűzéseivel. Édes anya-
nyelvünk mellett sajátos zenei anya-
nyelvünk ápolására is különös gondot 
kell fordítanunk. Népdalkincsünk kol-
lektív örökség, közösségmegtartó erő-
vel hat, és egyben legbensőbb érzelme-
ink kifejezése is.

Rögtön új nevet is adtunk a népdal-
kincsünket ápoló, most már nagyobb 
földrajzi egységet átfogó rendezvény-
nek: Őszirózsa Országos Népdalvetélke-
dő, mivel ősszel volt a legalkalmasabb 
megszervezni. Így 2009-ben felkerült 
az oktatási minisztérium által elismert 

A III–IV.-es korosztály a 2015. évi Őszirózsa Népdalvetélkedőn
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versenyek sorába, mint Temes megye 
egyedüli országos iskolai versenye, 
amelyen a megyei selejtezők első díjas 
nyertesei vesznek részt 17 magyarlakta 
megyéből.

Megfogalmaztuk főbb célkitűzésein-
ket is:
– a hagyományok őrzése és átörökítése 

mellett új tehetségek felfedezése;
– a népdaloktatás fontosságának hang-

súlyozása a Bánságban is;
– a különböző megyék, iskolák közötti 

kapcsolatok kialakítása, erősítése;
– az együtténeklés örömének megta-

pasztalása.

Az I. Őszirózsa Népdalvetélkedőről Pál 
Krisztina, az akkori temesvári 1-es 
számú Általános Iskola tanítónője így 
számolt be: „Minden elismerés Dénes 
Ildikónak az I. Országos Őszirózsa Nép-
dalvetélkedő sikeres megszervezésé-
ért! Az ország 14 megyeiből voltak ver-
senyzők, kísérők, sok vendég, hivatalos 
meghívott, akik különböző időpontban 
érkeztek meg. Ennek ellenére a prog-
ram gördülékenyen, probléma nélkül 
zajlott. Köszönhető Dénes Ildikó kitűnő 
szervezői adottságának, figyelmének 
és türelmének. Ugyanakkor elmond-
hatom, hogy Igazfalvához hasonlóan 
Újszentesen is összefogott a telepü-
lés apraja-nagyja, együtt vállalta fel a 
munkát iskola, polgármesteri hivatal, 
egyház, kultúrotthon és sok-sok tevé-
keny ember, különösen felfigyeltem a 
román kollegák pozitív hozzáállására. 
Akik itt voltak, jól érezték magukat, Te-
mes megyéből és Újszentesről csupa jó 
dolgot vihettek magukkal az ország kü-
lönböző pontjaiba.”

A 2010-es versenyen a Nyugati Je-
lennek Mélykútiné Németh Kornélia, 
Újszentes testvérvárosából, Szentesről 

érkezett zenetanár és citeraoktató, zsű-
ritag, ezt nyilatkozta: „Nagy örömmel 
jöttem erre az országos versenyre, és 
büszkeséggel tölt el, hogy Románia terü-
letén ennyi szép hangú gyermek ének-
li a magyar népdalokat! A szülők és az 
őket felkészítő pedagógusok egyaránt 
büszkék lehetnek ezekre a gyerekekre, 
akik tovább viszik a magyar kultúrát. 
Nagyon színvonalas volt a verseny, gyö-
nyörű hangjuk van a versenyzőknek, de 
sokat adtak a megjelenésükre is, gyö-
nyörű viseleteket láttunk Újszentesen! 
Hogy jövőre még jobban felkészült kis 
népdalénekeseket hallgathassunk meg 
az Őszirózsa vetélkedőn, jobban oda 
kellene figyelni a népdalcsokrok szer-
kesztésére, illetve arra is, hogy milyen 
dallamokat, milyen szövegeket adunk 
a gyerekek szájába. A gyermek énekel-
jen gyermekdalt, ami az ő korosztályá-
hoz való, ne énekeljen balladákat, sira-
tókat, katonadalokat, mert ő ezt még 
nem érti, nem élte át. Több tízezernyi 
gyönyörű gyermekdal van, énekeljenek 
vidáman, tiszta szívből, ne szomorkod-
janak a színpadon!”

Azóta már a VIII. Őszirózsa nép-
dalvetélkedőt szerveztük csapatom-
mal, s egyre nagyobb sikernek örvend 
a verseny. A résztvevők száma elérte 
a 133-mat, ők 15 megyéből érkeztek – 
a maximális létszám 162 gyermek, 17 
magyarlakta megyéből. Zsűritagként 
megfordultak már a versenyen olyan 
zenetanárok vagy népdalénekesek, 
mint Guttman Mihaly, Fejér Kálmán, 
Haáz Sándor s legutóbb Nyisztor Ilona. 
A zsűri elnöke kezdettől fogva Fall Ilona 
színművésznő, a népdalvetélkedő egyik 
pártfogója. A verseny nemcsak nevelte, 
hanem népszerűsítette is a versenyző-
ket. Első ízben a 2015-ös verseny nyer-
tesei bejuthattak a 2016. november 5-én 

megrendezett budapesti népdalvetél-
kedőnek a Kárpát-medencei döntőjébe, 
amit a Vass Lajos Népzenei Szövetség 
szervez meg kétévente. Ezúton is pró-
báljuk segíteni versenyzőink érvénye-
sülését!

2011 novemberében Jagamas Já-
nos-díjjal tüntetett ki a Romániai Ma-
gyar Dalosszövetség. Idézek: „A 90 éves 
Romániai Magyar Dalosszövetség Jaga-
mos János-díjat adományozott Dénes 
Ildikónak, az Újszentesi Nemzetközi 
Ifjúsági népdaléneklés vetélkedők meg-
álmodójának és szervezőjének.” Részlet 
Fall Ilona méltatásából: „Miután Új-
szentesen elfoglalta tanítói állását, a 
gyerekekkel népdalokat kezdett énekel-
tetni, ami őt magát is arra ösztökélte, 
hogy állandóan a népdal világában él-
jen. Első sikere a zsűri elismerése volt 
a Hajnal akar lenni népdalvetélkedőn. 
Ez ösztökélte, hogy barátaival a Tuli-
pán nótakört hozza létre. Ez azonban 
kevésnek bizonyult, és hozzálátott a 
népdalvetélkedő szervezéshez, így szü-
letett meg a Pünkösdi Népdalvetélke-
dő, ami aztán az országosan elismert 
Őszirózsa Népdalvetélkedővé nőtte ki 
magát. Dénes Ildikó elhagyta az újszen-
tesi iskolát, de a munkakedve, az alko-
tó készsége nem lankadt, újabb tervek 
kovácsolódnak benne, újabb szép aka-
rások!”

Kodály Zoltán idézetével fejezném be 
a történetemet, ami tükrözi azt az örö-
möt, amelyben a népdalvetélkedőkön 
tapasztalunk, átélünk: „Aki zenével in-
dul az életbe, bearanyozza minden ké-
sőbbi tevékenységét, az életnek olyan 
kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok 
bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, 
és az élet szépségét, s ami benne érték, 
azt mind meghatványozza.”

Ebben segítek én!

A népdalvetélkedő díjazottjai Ifjú dalosok
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an-e már neve a tánccsoportnak, Sza-
bóka? – kérdezte tőlem egykori kollé-
gám, néhai Péter Dezső magyartanár.

– Még nem választottunk – feleltem 
én 

– Legyen Bokréta a neve, mert a bok-
rétába minden virágot beleköthetnek. 
Neked pedig össze kell fognod ezt a 
mozgalmat.”

Ismét belelkesedtem, mint mindig, 
amikor a már nevet is kapott tánccso-
portról beszélgettem valakivel. Egyre 
jobban kezdett foglalkoztatni és haj-
tani a gondolat, hogy miként tudnánk 
továbblépni a néptánccsoport ügyében. 
Amikor 1996-ban az akkori első osztá-
lyos tanítványaimmal színpadra vit-
tünk egy kis táncos összeállítást, erre 
az alkalomra a szülők kalákában varr-
ták meg a piros-fehér, pártás kis leány-
ruhákat és a felzsinórozott fiúmellé-
nyeket, illetve -nadrágokat. Nem volt 
ebben szinte semmi autentikus, de ez 
volt a kezdet.

Az elkövetkező két esztendőben ke-
restük a lehetőséget, még mindig csak 
osztályszinten, hogyan lehetne erede-
ti táncanyaghoz és népviselethez hoz-
zájutni. Ebben az időszakban kértem 
a végvári Korsós Tamás segítségét, aki 
addig már megjárt néhány néptánctá-
bort, majd a Temesváron tanuló ma-
gyar egyetemisták Guzsalyos néptáncs-
csoportjának néhány tagját, akiktől 
Szatmár megyéből kaptunk egy leány-
viseletet. Ennek a mintájára készült el 
az első, eredetihez hasonló népviselet. 
Mindez az 1998–1999-es tanévben tör-
tént.

Az igazi nagy változás 2000-ben kö-
vetkezett be. A Bokréta meghívást ka-
pott egy hétvégi intenzív táncoktatás-
ra, Végvárra. Itt találkoztunk először 
a Szeged Táncegyüttes vezetőjével, ok-
tatóival. Kemény tempót diktáltak, és 
felajánlották segítségüket. Boldogan 
nyugtáztam, hogy végre megkezdhet-
jük az eredeti táncok tanulását szaksze-
rű és elkötelezett oktatók vezetésével. 
Gombos András irányításával elkez-
dődtek a próbák, de tanított Temesvá-
ron Tóth Gábor és Boldizsár Tamás is. 
Közben a Bokréta létszáma egyre gya-
rapodott. Elkészült az első dél-alföldi 
koreográfia, majd ezt rábaközi, felcsí-
ki, szatmári, somogyi táncok követték. 
A felkészülés a nyári tánctáborokban 
(Zoldon, Végváron, Csanádon, Röszkén), 
havonta egy-egy intenzív próbán és a 
rendszeres heti táncpróbákon történt.

Elkezdődtek a fellépések, amelyeken 
már eredeti táncanyag került színpad-
ra. Dettán léptünk fel először a Bánsági 
Magyar Napok rendezvénysorozat kere-
tében, de táncoltunk a megye más tele-
pülésein, majd Szegeden és Budapesten 
is 

Időközben a néptáncmozgalom a 
Bartók Béla Elméleti Líceumban is el-
ismerést vívott ki magának, így egyre 
többen szerettek volna csatlakozni. Erre 
az igényre válaszolva, a 2002–2003-as 

„Soha el ne hervadjál,  
Bokrétába maradjál!”

Szabó Ferenc

„V

A Morzsa csoport próba közben
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tanévben kezdő csoportot is indítot-
tunk, amely a Kisbokréta nevet kapta.

2003-tól, tíz éven keresztül, rendsze-
res résztvevői voltunk a Vésztői Népmű-
vészeti Tábornak. (Gyökereket keresve, 
a múlthoz ragaszkodva mindig szíve-
sen járok ide, hisz felmenőim egy része 
innen jött telepesként a 19. század vé-
gén Igazfalvára.) A tábor szervezői, Ju-
hász Sándor és Juhász Sándorné refor-
mátus lelkészházaspár nagy figyelmet 
fordít a Magyarország határain túlról 
érkező csoportokra. Itt ismertük meg 
Jeremiás Lajos néptáncoktatót, Széles 
András citeraművészt, Budai Ilona nép-
dalénekest, Csüllög Edina citeratanár-
nőt, a jobbágytelki, szépemlékű Balla 
Anti bácsit, Marsi Andrea néptáncokta-
tót és a Bíró István által vezetett Csűr-
döngölő zenekart.

A vésztői táboroknak köszönhetően 
kezdődött el 2003-ban a citeraoktatás. 
Féltve dédelgetett álmom valósult meg 
ezzel. Csüllög Edina citeraoktató tanár-
nő segítségével a citerás lányok jelentős 
sikereket értek el. (Ilyen volt a Médiabe-
futó döntőjén való szereplés és a zsűri 

különdíja 2005-ben, valamint 2006-ban 
az RMDSZ különdíja).

2005-ben oktatóváltás következett. 
Felkérésemre Jeremiás Lajos debrece-
ni néptáncoktató vállalta fel a csoport 
szakmai irányítását. Nem volt ismeret-
len számára a Bokréta, előző két esz-
tendőben már találkoztunk Vésztőn. 
Amennyiben a 2000-es év a szegedi ok-
tatók színrelépésével komoly szakmai 
megalapozást hozott, az oktatóváltás 
az önállósodást és a nyitás lehetőségét 
biztosította 2005-től.

Kezdetét vették a turnék, a fellépé-
sekkel egybekötött kirándulások, nyári 
táborok. A létszám gyarapodott, és ha-
marosan egy újabb csoport jött létre, a 
Morzsa-Bokréta. A citerát is egyre töb-
ben kezdték pengetni, ezért szükségessé 
vált a rendszeres citeraoktatás megszer-
vezése is. Szakmai segítséget tovább-
ra is Csüllög Edina tanárnő nyújtott. 
Nyaranta három-négy felkészítő tábort 
is szervezünk azóta korcsoportoknak 
megfelelően. Folyamatosan több tánc-
renddel bővült a repertoár: magyar-
bődi, rimóci, szilágysági, nagyecsedi, 

széki, hortobágyi, nádudvari, somogyi 
táncok, de említsük meg a regölést és a 
gyermekjátékokat is. 2008-ra a Bokrétá-
ban táncoló gyermekek létszáma elérte 
a száz főt, amelyből harminc citerázik 
is 

Jó kapcsolatot és együttműködést 
alakítottunk ki a nádudvari tánccso-
porttal, a debreceni Phoenix táncegyüt-
tessel, a Nyíregyházi Művészeti Iskolá-
val, a szegedi Cuháré Táncműhellyel, a 
földeáki tánccsoporttal, a székelykevei 
Szalmaszál Kulturális Egyesülettel.

Több rangos rendezvényre kaptunk 
meghívást. Legjelentősebb talán a 2007-
ben megrendezett Debreceni Virágkar-
nevál, ahol egy nap alatt körülbelül 
250 000 néző láthatta a Bokréta táncát. 
De jártunk Győrben, Pozsonyban, és egy 
kisebb csoport Lengyelországban, illet-
ve Prágában is. Belgrádban és Újvidéken 
is emlékezetes napokat töltöttünk.

Táboroztunk a Somogy megyei Csur-
gón, a helyi városvezetés és Szászfalvi 
László parlamenti képviselő meghívá-
sának köszönhetően, majd Horvátor-
szágban, Vrsar kisvárosban, a helybeli 
polgármester, Franco Štifanić vendég-
szeretetét élvezve. A budapesti Polgárok 
Háza által szervezett, a magyar nyelv-
területek tájegységeit bemutató rendez-
vénysorozat keretén belül mutatkozott 
be a Bokréta táncokkal és citeraműsor-
ral a Bánságot képviselve.

Az elmúlt esztendő (2016) tavaszán az 
együttes haladó csoportja eddigi legna-
gyobb szakmai sikerét érte el a Szegeden 
megrendezett nemzetközi Százszorszép 
Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivá-
lon, ahol a bemutatott dél-alföldi ko-
reográfiát arany minősítéssel értékel-
ték, majd ugyanez év augusztusában 
a Román Televízió magyar adásának 
meghívására a gyimesekbeli Hidegség-
ben megrendezett Túróspuliszka Fesz-
tiválon szerepeltek nagy sikerrel az 
együttes haladó citerásai.

Jó együttműködés alakult ki az évek 
folyamán a Bokréta és a Temesvári Csi-
ky Gergely Állami Magyar Színház kö-
zött. A haladó táncosok statisztákként 
szerepeltek a sok előadást megért Ist-
ván, a király rockoperában, majd a Kol-
tai Gábor által rendezett, a temesvári 
forradalomra emlékező műsorban, Var-
ga Miklóssal és a Kormorán együttessel.

2008 októberében egy nagyszabá-
sú jubileumi műsor megszervezését 
vállalta be a Bokréta apraja-nagyja és 
szülői közössége. Megünnepeltük az 
együttes megalakulásának tízedik év-
fordulóját. Meghívott résztvevők vol-
tak a helybeli nemzetiségek tánccso-
portjai (románok, németek, szerbek, 
szlovákok, csehek, bolgárok, ukránok), 

Az aranycsapat. A 2016. évi, szegedi XXVI. Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozón győztes Bokréta 

Galgamenti karikázó készül. Bánsági és Csongrád megyei fiatalok a kisiratosi tánctáborban 2016-ban
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valamint Magyarországról, Darnózseli-
ből a Szigetköz Táncegyüttes, a szegedi 
Cuháré Táncműhely, Nyíregyházáról a 
Kisfigurás tánccsoport, valamint Széles 
András és Csüllög Edina citeraművé-
szek. A talpalávalót erre az alkalomra a 
debreceni Szeredás zenekar húzta.

A hagyományok megismerését nem 
csupán a táncon és a zenén keresztül 
biztosítjuk. Célunk a népi kultúra egé-
szét bemutatni, megismertetni. Jó al-
kalom erre többek közt a már hagyomá-
nyossá vált igazfalvi disznóvágás, ahol 
az ízletes ételek, felvágottak elkészíté-
se mellett a gyerekek kipróbálhatták 
a csigatészta türelmet igénylő sodrá-
sát, pödrését, a seprűkötést, kosárfo-
nást, agyagmegmunkálást, lovaglást 
és kocsikázást. A közösen elkészített, 
bogrács ban főtt ételek is jó hangulatú 
együttlétet biztosítottak.

A heti és hétvégi próbák színhe-
lye a Bartók Béla Elméleti Líceum. 

Ez természetes is, mivel a táncosok 
„bartókos” diákok. Itt van az együttes 
kelléktára is. Szükség van erre, mivel az 
évek folyamán több mint 250 rend nép-
viselet készült különböző tájegységek 
táncaihoz, itt tároljuk az eszközöket, 
hangszereket, hangosító berendezése-
ket. Ezek nagy részét szülői hozzájá-
rulással sikerült megvásárolni, elké-
szíteni, de nagy segítséget nyújtanak a 
különböző cégek és magánszemélyek, 
pályázatokat kiíró alapítványok, szer-
vezetek, valamint a megyei és városi 
önkormányzat is. A Bokréta együttes 
jogi hátterét a Pro Folk Bánsági Magyar 
Hagyományőrző Társaság biztosítja.

Folyamatosan jelen vagyunk a vá-
ros és a megye kulturális életében, ahol 
a magyarságot képviselve komolyan 
számítanak ránk. Hagyományos ren-
dezvényeken veszünk részt, a Bánsági 
Magyar Napokon, történelmi megemlé-
kező műsorokon, különböző fesztiválo-
kon. (A minőségi munka mindig kivív-
ta a többségi nemzet elismerését is).

Gondosan figyelünk az utánpótlás 
biztosítására. Erre garancia a Morzsa 
csoportban táncoló nagy létszámú kis-
iskolás, és a 25-30 főt folyamatosan 
magába foglaló óvodás csoport.

A közel két évtizedes munkánk fo-
lyamán neves szakemberek segítsé-
gével haladtunk előre: †Nagy Albert, 
Felföldi László, Gombos András, Bor-
bély Jolán, Jeremiás Lajos, Zombori 
Judit, Széles András, Budai Ilona, Csül-
lög Edina, Antal Dóra, Antal Roland, 
Adorjányi-Szabó Nóra, Simoncsics Pál, 
Számfira Máté. A lelkes szülők mellett 
szervezőmunkában mindig számít-
hattam Szabó Angéla, Stan Orsolya, 

Adorjányi Borbála, Simon Tibor, Nüszl 
Erzsébet, Boros Beáta, Borbély Anita, 
Mureșan Noémi segítségére. A fellé-
pésekre gyakran zenekar is elkísérte 
a táncosokat, melynek tagjai: Tódor 
Béla, Manga Zoltán, Erdődi Endre, Je-
remiás Ádám, Szabó Ferenc, valamint 
említsük még meg a debreceni Bakator 
zenekart. Az igényesen elkészített vise-
letek Szabó Erzsébet, Szabó Angéla, For-
rai Emma, Bakos Mária, †Bakos Albert, 
Pusztai Emese és Lőrinczi Hajnalka 
keze munkáját dicsérik. Tucatnyi te-
levíziós műsor, videofelvétel és szám-
talan fénykép rögzíti az elmúlt tizen-
nyolc év mozgalmas tevékenységét.

Miért van szüksége a városi gyer-
meknek a parasztkultúra megismeré-
sére, megélésére? – tehetjük fel a kér-
dést. Elsősorban, mert magyar, mert 
a miénk. Valahogy a legmélyebbre fú-
ródó gyökereink is ideérnek. Biztosítja 
a kisebbségi sorsban élőknek a közös-
ségi érzést. Újra felfedezhetjük általa 
a bizonytalanná vált identitásunkat. 
Ugyan városi környezetben élünk, a 
szülők, nagyszülők jelentős része a ro-
mániai magyar nyelvterület minden 
részéről érkezett ide. Ezért is kötődünk 
hozzá. Az együtt eltöltött idő közösség-
gé kovácsolja a gyermekeket, akik fe-
lelősek lesznek egymásért. A paraszti 
kultúrában keményen elkülönültek a 
női és férfi szerepek. Élményt nyújt, a 
szorgalmasan és következetesen elvég-
zett munka után járó sikert biztosítja. 
Teljességgel mutatja be a múltat, köti a 
jelenhez, mutatja az irányt a jövő felé. 
Több ez szabadidős tevékenységnél, 
testedzésnél, esztétikai nevelésnél. Aki 
az ízét megérzi, az függővé válik tőle. 
És ez nem baj. Olyan korszaknak a 
megmentett értéke ez, amelyben még 
a kézfogással pecsételt adott szó többet 
ért a jegyzői hitelesítésnél. Mára eltűnt 
e közeg, a hagyományok szerint élő, 
többnyire zárt közösség, amely élet-
re hívta, éltette, csiszolta, finomította 
ezt a kultúrát. Szerencsére mindmáig 
sikerült bizonyos elemeit életben tar-
tani, bár sokszor csak lélegeztetőgé-
pen. A maga egészében feltámadását 
hiú ábránd lenne remélni, de mind-
azt, ami menthető, kötelességünk to-
vábbadni a következő nemzedékeknek. 
A szórványsors erre még inkább köte-
lez bennünket. Ha képesek vagyunk 
a jövőben is közösségként élni, jelké-
pesen szólva csokorba, bokrétába köt-
ve maradni, gyökereinken keresztül 
mindig megtaláljuk az éltető tápanya-
got, a múltunkat, amit senki el nem 
vehet tőlünk, de segítségével mindig 
lehet jövőképünk.

Kézműves tevékenység a kisiratosi táborban

Munka közben a nagyok. Vajdaszentiványi táncot tanul a haladó csoport. Képek: Bokréta tánccsoport
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égvár község aránylag fiatal telepü-
lésnek számít, alig 222 évre tekinthet 
vissza a történelemben. Mivel a többi 
bánsági magyar faluhoz hasonlóan te-
lepített helység, nem rendelkezik saját 
néphagyománnyal, szellemi és tárgyi 
folklórörökséggel. A Decsről és Csongrád 
környékéről idetelepített családok nem 
tartották meg jellegzetes hagyománya-
ikat, népviseletüket, szokásaikat: beol-
vadtak a környezetbe. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a Bánságban élő magyarság 
többsége a „csárdáskirálynős” viseletet 
tekintette népviseletnek, s a „magyar 
táncot” is sajátos módon állította össze 
s vitte néptáncként színpadra. Több év-
tizeden keresztül ezt a műfajt táncolták 
a felnövekvő nemzedékek, ezekhez az 
összeállításaikhoz és a ruházatukhoz 
szokott hozzá a közönség is. Azt vallotta 
a magáénak mindenki.

Fordulópontot jelentett a bánsági 
magyarok művelődési életében 1999 
októbere: Szoboszlai-Gáspár István, az 
Végvárért Alapítvány akkori elnöke és 
egyben Végvár község református lel-
kipásztora néptáncfesztivált szerve-
zett, amelyre a Szeged Táncegyüttest 
is meghívta. Az együttest a Harangozó 
Gyula-díjas Nagy Albert (1941–2009) kí-
sérte el, aki a Szeged Táncegyüttes mű-
vészeti vezetője és koreográfusa volt. 
Meghívottként Kallós Zoltán néprajzku-
tató is megtisztelt a jelenlétével. A nép-
tánc és a néphagyomány két kiemelke-
dő, nagytudású szakmai személyisége 
előtt mutatkoztak be a Temes megyei 
néptánccsoportok. Az előadás utáni ki-
értékeléskor elhangzott gondolatok tel-
jes szemléletváltást jelentő új korszakot 
nyitottak meg számunkra. „Az addi-
gi művelt műfajnak semmi köze az 

A hiteles néptáncok  
felfedezése és továbbéltetése
Több mint másfél évtizedes mozgalom a hitelességért Végváron

Păştean Erika

V

Végvár. Táncosok felvonulása a falunapon
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autentikus magyar néphagyományhoz, 
autentikus néptáncra kell tanítani eze-
ket a fiatalokat” – hangzott el Berci bá-
csi határozott véleménye. Nagy Albert 
felfigyelt a Bánságra, arra a szomorú 
tényre, hogy a szórványban élő ma-
gyarok el vannak zárva az anyanyelvi 
kultúrától, hiányzik a magyar önazo-
nosság-tudatra nevelés. Meglátása és 
véleménye szerint az anyanyelv megőr-
zésének és ápolásának támogatására, 
kollektív élményekre, valamint szoci-
alizációs közegre van égetően szükség. 
Nagy Albert, a nagy tudású és tapaszta-
latú koreográfus szívvel-lélekkel felvál-
lalta a bánsági fiatalokkal való foglal-
kozást. Végváron a módszeres oktatás 
és az autentikus néptáncok tanítása 
Nagy Albert személyes irányítása alatt 
2000. január 8-án kezdődött el.

Iskoláskorú gyermekek jelentkeztek 
a néptánctanulásra. Íme azoknak a fi-
ataloknak a névsora, akikkel a Csűr-
döngölő néptánccsoport több mint 
másfél évtizeddel ezelőtt útnak indult: 
lányok – Szőke Tünde, Ambrus Kin-
ga, Szabó Ágota, Simó Zita, Kele Tünde, 
Kele Enikő, Horváth Annamária, Korsós 
Anikó, Korsós Angéla, Tóth Erzsébet, 
Borok Erzsébet, Kockher Renáta, Ungor 
Emőke, Nagy Lídia, Köllő Tímea, Köllő 
Katalin, Székely Szilvia, Szarvas Ágnes, 
Borsos (Szabó) Imola, Balogh Tünde, 
Păştean Nathalia és Tóth Csilla; fiúk – 
Nádasdi Tamás, Baja Roland, Izmendi 

Lóránd, Péter Levente, Tályai Ferenc, 
Miciuru Károly, Mátyás Nándor, Kele 
Tibor, Nagy Áron, Borsos Levente, Roșu 
Róbert, Pataki Árpád és Tóth Tibor.

A táncmester Nagy Albert kétha-
vonta járt Végvárra hétvégi oktatá-
sokra. Távollétében helyi oktatókként 
Szoboszlai- Gáspár Edit és Tóth Rozá-
lia foglalkozott a csoporttal. Az első 
megtanult táncrend a dél-alföldi volt. 
A próbák, a foglalkozások mostoha kö-
rülmények között zajlottak, de azok 
nem befolyásolták, nem vetették visz-
sza a tanulni akarást. A koreográfiák 
elkészültével a ruhákra, a hiteles nép-
viseletre is gondolni kellett. A Szeged 
Táncegyüttestől kapott minták alapján 
a táncosok szülei közös összefogással 
és hathatós anyagi hozzájárulásukkal 
saját kezűleg készítették el a különböző 
néprajzi tájegységek viseleteit, férfi és 
női öltözeteit. A tánccsoport repertoár-
ján a következő táncrendek szerepeltek, 
illetve szerepelnek a mai napig: dél- 
alföldi – 2000, szatmári – 2000, széki – 
2001, sárközi – 2001, marosszéki – 2002, 
lőrincrévi – 2003, méhkeréki (magyar-
országi román tánc) – 2004, turkajárás 
(karácsonyi román népszokás), moldvai 
(„Drumul dracului”; Ördög útja – szerk. 
megj.), kalocsai – 2004, marossárpata-
ki – 2005, kalotaszegi – 2006, gyimesi 
– 2007, szilágysági – 2008, mezőségi – 
2009, eleki – 2010, küküllőmenti – 2011, 
marossárpataki – 2012, gyimesi – 2013, 

lőrincrévi – 2014, mezőségi – 2015, ele-
ki – 2016. Nagy Albert nemcsak a ma-
gyar autentikus kultúra terjesztője volt 
a Bánságban, hanem a kapcsolatterem-
tésre és -építésre is megkülönböztetett 
figyelmet fordított. Felkereste a Temes 
Megyei Kulturális Központ igazgatóját, 
Ciprian Ciput, akivel tapasztalatcseré-
ket szervezett, kutatásokat folytatott a 
bánsági román és bolgár néptáncha-
gyományok feltárása, illetve értékesí-
tése terén. Szorosan együttműködött 
ugyanakkor a gyiroki Ghiocelul (Hóvi-
rág) együttes vezetőjével, Victor Jicher-
annal, valamint a Temesvári Municí-
piumi Művelődési Ház igazgatójával, 
Pavel Deheleannal is. A megteremtett 
és gondosan ápolt kapcsolatok alapoz-
ták meg az elmúlt másfél évtized közös 
kulturális programjait is, amelyekre 
meghívást kaptunk és kapunk. Végvár 
testvértelepülési kapcsolata a Csongrád 
megyei Röszke községgel szinte egyi-
dejűleg kötődött a néptáncmozgalom 
beindulásával. Nagy Albert felkereste 
Röszke akkori polgármesterét, Magya-
ri Lászlót, aki felajánlotta segítségét 
a kezdeményezés megvalósításában, 
folyamatosságának biztosításában. 
A magyarországi település jelenlegi pol-
gármesterasszonya, Borbásné Márki 
Márta folytatta ennek a nemes célnak 
a felkarolását, támogatásáról biztosít-
va, hogy a továbbiakban is megoldják 
a szegedi oktatók Végvárra szállítását 

Tánctanulás a 2012. évi táborban Kiss Márton szegedi táncoktatóval
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a hétvégi oktatásokra vagy bármilyen 
más közösségi jellegű kulturális ren-
dezvényre.

Az autentikus néptánc újrafelfedezé-
sét, „visszatelepítését” célzó mozgalom 
elindítója, atyja és vezéregyénisége, 
Nagy Albert áldásos, dúsan gyümöl-
csöző munkálkodásának tíz esztende-
je alatt közel 350 fiatalban plántálta el, 
ébresztette fel a valódi magyar kultúra 
értékeinek és szépségeinek a szeretetét. 
Gyakran mondogatta: nem elég tudni, 
melyik lépés következik! Ismerni kell, 
hogyan éltek, miként gondolkodtak a 
régiek. Tudni kell becsülni embersé-
güket, tisztességüket, egész mentali-
tásukat. Ettől lesz autentikus a tánc, 
nem pusztán a mozdulatok hűségétől. 
A tánclépések elsajátítása, begyakorol-
tatása mellett a pontosságra, fegyelem-
re, egymásra figyelésre okította és ne-
velte a táncos lábú bánsági fiatalokat. 

Nagy Albert 2009. június 12-én, 68 éve-
sen váratlan hirtelenséggel elhunyt.

A folytatást, a hagyományőrző tábo-
rok szervezését a Végvárért Alapítvány 
vállalta fel. A haladó tánccsoportok 
számára 2016-ban immár a XVII. tá-
bort szervezte meg. A táborozók száma 
évről évre változott. Volt olyan eszten-
dő, amikor 80, volt, amikor 200 fiatal 
tanulta az újabb táncrend alaplépése-
it. Az alapítvány tagsága is a szülői kö-
zösségből állt össze. Célja, hogy erősítse 
néptáncmozgalom létét, működésének 
folytonosságát. A következő személyek, 
illetve családok vesznek részt a külön-
böző tevékenységeken: Kádár Levente 
(elnök), Ungor Sándor és Zsuzsánna, 
Pataki Tímea és Elemér, Pataki Sára és 
Árpád, Tóth Rozália és Adalbert, Tályai 
Klára, Păştean Erika és Róbert. Azokról 
a tagokról sem feledkezünk meg, akik 
közben kimaradtak: Szoboszlai Gáspár 

István és Edit, Köllő Teréz és Vencel, 
Kele István, Nagy Gizella és Áron, Gál 
Mária és Zoltán.

A végvári Csűrdöngölő néptánccso-
port számos meghívásnak tett eleget 
itthon és külföldön egyaránt számtalan 
visszhangos sikert aratva. A sikerektől 
ösztönözve, valamint az utánpótlás-
ra gondolva Tóth Rozália helyi oktató 
2003-ban beindított egy újabb csopor-
tot, a Kis Csűrdöngölőt, amellyel egyedül 
foglalkozott – a repertoárjukba dél-al-
földi és szatmári táncok tartoznak. Szá-
mos fellépéseken, fesztiválokon vettek 
részt a Csűrdöngölő néptánccsoport tár-
saságában. Tagjai: Oláh Emese, Oláh 
Tímea, Németh Anita, Székely Szilvia, 
Czina Enikő, Kovács Ervin, Kovács Zol-
tán, Soós József, Enyedi Nándi, Pataki 
Róbert. Idővel néhány tag a Csűrdöngölő 
csoportba zárkózott fel, néhányan pe-
dig máshol folytatják az iskolát. 2005-
ben a végvári iskola tanulóiból, közel 40 
gyermekkel egy újabb csoport indult, a 
Szederinda. Tóth Rozália munkatársául 
Szarvas Erzsébetet kérte fel, aki máig 
is segít a csoport oktatásában. A pró-
bák hetente kétszer zajlanak az iskola 
tornatermében vagy a művelődési ott-
honban. A Szederinda néptánccsoportot 
a következők alkották, alkotják: Antal 
Andrea, Antal Miklós, Borok Szilvia, 
Bujdosó Norbert, Casu Gabriel, Ciobanu 
Emil, Ciobanu Jusztina, Cohan Nicolae, 
Crăciun B. Emőke, György Győző, Kere-
kes Anita, Kiss Anita, Kiss Jenő, Kiss Ke-
vin, Korsós Elvira, Korsós Szilvia, Kor-
sós Róbert, Mureșan Carina, Németh 
Gyöngyike, Palicsák Réka, Păştean Nor-
bert, Pataki András, Pataki Annamá-
ria, Pataki Izabella, Pataki Krisztián, 
Pataki Zoltán, Pop Alexandra, Pop Ale-
xandru, Sentean Angéla, Simó Loránd, 
Szabó Bernadett, Szabó Bianca, Szarvas 
Albert, Temesvári Izabella, Tóth Csil-
la, Tóth Lóránd, Tóth Béla, Tóth Viktó-
ria, Tóth Júlia és Tóth Illés. 2006-ban 
részt vettek az első néptánctáborban, 
ahol a dél-alföldi tánccal ismerked-
hettek meg. Repertoárjukon rábaközi, 
szatmári, moldvai, felcsíki, szilágysá-
gi táncrendek szerepelnek. Itt is fontos 
szerepet játszik a szülői közösség, mivel 
a népviselet elkészítését, a csoport mű-
ködéséhez szükséges anyagi alapok és 
feltételek biztosítását ők vállalták fel.

A XV. Hagyományőrző Néptánctábor-
ban 2014. július 18-án a 2009-ben elin-
dított újabb gyermeknéptánccsoport 
a Rece-Fice nevet vette fel. Az utánpót-
láscsoport az általános iskola diákja-
iból állt össze. Tagjai: Bălan Andrei, 
Benke Andrea, Bódis Abigél, Deutsch 
Norbert, Deutsch Sabine, Farkas Dani-
el, Farkas Rafael, Juletecan Cristian, 

Kiss Anita és Ciobanu Jusztina szilágysági viseletben
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Kátai Izabella, Kátai Jusztina, Kele Dá-
vid, Kele Noémi, Kerekes Edvin, Kerekes 
Evelin, Kerekes Szintia, Kovács Károly, 
Kovács Zsuzsanna, Miciuru Norbert, 
Palicsák András, Pintea Robert, Resiga 
Roland, Sentean György, Szőke Zsolt, 
Takács Diana, Takács Olivia, Temes-
vári Szilvia, Ujj Albert, Valkai Németh 
Róbert, Varga András, Varga Mónika. 
Néhányan közülük már nem tagjai a 
csoportnak, de a megmaradt tagok re-
pertoárja évről évre szépen gyarapodik 
és bővül dél-alföldi, rábaközi, moldvai, 
szatmári táncokkal.

A végvári néptánccsoportok 2000 
és 2016 között rendszeresen felléptek a 
Bánsági Magyar Napokon, Temes, Arad, 
Bihar, Csongrád, Hargita és Hunyad me-
gye, valamint a szerbiai Bánság szá-
mos településén falu- és városnapokon 
egyaránt. Részt vettek egyebek mellett 
olyan rendezvényeken is, mint például 
a Vajdaságon, Magyarországon és Ro-
mánián átívelő Duna–Körös–Maros–Ti-
sza (DKMT) Eurorégiós körút – amelyet a 
csoport 2000-ben meg is nyert –, illetve a 
hagyományos röszkei Nemzetközi Ifjú-
sági Néptáncfesztivál és Gála, a pécskai 
Nemzetközi Néptáncfesztivál, a Bánsági 
Magyar Néptánccsoportok Találkozója. 
Felléptek Budapesten és Bukarestben is, 
2006 őszén pedig eljutottak Belgiumba 
és Franciaországba, ahol a XIII. Tournai 
Fesztivál vendégfellépői voltak. 2007-ben 
és 2009-ben a törökországi Zonguldak-
ban a X. Fekete Gyémántok Művelődési 

és Kulturális Fesztivál meghívottai vol-
tak. A végvári tánccsoportokról a Román 
Televízió Temesvári Körzeti Stúdiója 
magyar és román adása készített televí-
ziós felvételeket,

A sikeres fellépések sora a végvári 
fiatalok rátermettségét, szorgalmát és 
ügybuzgalmát, valamint a Szeged Tánc-
együttes oktatóinak a fáradhatatlan 
munkáját dicséri. A szegedi táncosok és 
koreográfusok az elmúlt tizenöt évben 
– a hétvégi, illetve a tábori oktatásokon 
– keményen dolgoztak a fiataljainkkal. 
Köszönet illeti: Gombos Andrást, Bagi 
Szilviát, Balogh Zsoltot, Goda Katalint, 
Halmi Zoltánt, Boldizsár Tamást, Tóth 
Gábort, Paragi Zoltánt (a Magyar Állami 
Népi Együttes tagja), Simonsics Pált, Si-
monsics Sárát, Kiss Mártont és Kalmár 
Esztert. Köszönet illeti ugyanakkor ifj. 
Nagy Albertet és zenekarát, ugyanis a 
rendezvényeken biztosította csoportja-
ink népzenei kíséretét.

Szomorú nap marad a végváriak 
számára 2009. június 10-e , amikor el-
vesztettük Nagy Albertet, azt a vérbeli 
mestert, aki feltárta a számunkra is-
meretlen magyar folklór káprázatos 
világának szépségeit, megszilárdította 
bennünk, szórványban élőkben iden-
titástudatunkat és hovatartozásun-
kat. Fiataljaink számára személyisége 
mindenkor példakép marad. „Amit ma 
tudsz, holnapra kevés lehet!” – han-
goztatta gyakorta Nagy Albert. És ez az 
az igazság, ami hajtotta és motiválja 

fiataljainkat, hogy minden egyes alka-
lommal a legjobbat nyújtsák.

A Szeged Táncegyüttes vezetését a 
Wlassics-díjas Gombos András – a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja, il-
letve a Martin György Néptáncszövet-
ség kuratóriumi tagja – vette át, aki 
folytatja a Berci bácsi által elkezdett 
néptáncmozgalom irányítását nem-
csak Végváron, hanem Temes és Bi-
har megye több településén is. Szoros 
együttműködési kapcsolat alakult ki a 
Szeged Táncegyüttes és a Végvárért Ala-
pítvány között. Közös kulturális prog-
ramokat kezdeményezünk és bonyo-
lítunk le, amelyek különböző sikeres 
pályázatok révén jönnek létre, valósul-
nak meg. Az évek során szép számban 
akadtak helyi és megyei támogatóink 
is, akik lehetővé tették a külföldi uta-
zásokat, valamint szerepet vállaltak a 
népviseleti ruhák elkészítésében is.

„A művészet a néptől ered, és a népé” 
– ez a jelmondat volt olvasható az 1990-
es évek közepéig a végvári művelődési 
otthon színpadnyílása fölött. A mottó 
a végvári közművelődési élet széles kö-
rét, több évtizedes múltját hitelesítet-
te, igazolta. Az örvendetes tény, hogy a 
végvári fiatalok az autentikus néptánc, 
népzene világát megismerték, elsajátí-
tották, tanulják és továbbadják, min-
dennél meggyőzőbben bizonyítja, hogy 
a Bánság szórványban élő, egyre jobban 
fogyó magyar közössége a népművé-
szet, a folklór által is él és élni akar.

A végvári Csürdöngölő és Szederinda marossárpataki táncokat mutat be 2014-ben
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ét napon át, 1930. november 29-én és 
30-án örömünnepet ült a Maros és az 
Al-Duna között elterülő tájegység ma-
gyar sá ga: felavatták Temesvárott, a 
Mária királynő (Regina Maria) 8. szám 
alatti, párját ritkító összefogással, el-
tökélt közakarattal emelt négyszintes 
közösségi létesítményt, a Magyar Házat. 
A mutatós épület, amelynek mind-
en téglája „magyar áldozatvállalásból 
került a falakba”, nagyszerű tető alá 
hozatala a Bánság megfogyatkozott 
lélekszámú magyarságának kivéte-
les, példamutató megvalósítása, hitet 
és önbizalmat erősítő vívmánya volt. 
A trianoni békediktátum szétdarabol-
ta országrészekbe, erőszakkal elszakí-
tott régiókba széttagolodótt magyar 
közösségek egyikének sem sikerült egy 
évtized leforgása alatt a bánságiakéhoz 
fogható, korszakos jelentőségű és hord-
erejű megvalósítással előrukkolnia. 

A kisebbségi sorsba kényszerített ma-
gyar ság tettre készségének, áldozatvál-
lalásának, élniakarásának bizonysága-
ként és sokatmondó tanújeleként 
szolgált a tágas és mutatós kultúrpalo-
ta, amelyből „erőt, reményt, segélyt, vi-
gaszt” meríthetett a Temesköz maroknyi 
nemzettöredéke. A temesvári Magyar 
Ház a „bánsági magyar önszerveződés 
demokratikus kisebbségi megnyilat-
kozása volt”, s az „önépítésnek és a test-
vériség ápolásának a műhelyévé” vált.

Emlékezetessé kívánták tenni az Or-
szágos Magyar Párt bánsági tagozata 
vezetői, tisztségviselői a bánsági ma-
gyarság hő vágyának, merész tervé-
nek, csodálatos álmának és összehan-
golt közakaratának megtestesülését, a 
temesvári Magyar Ház épületének át-
adását, használatba vételét. Nagysza-
bású ünnepséget szerveztek, amelyet 
megtisztelték jelenlétükkel, elismerő 
köszöntő szavaikkal és üdvözlő beszéde-
ikkel a kolozsvári, aradi, brassói nemze-
tiségi szervezetek és közösségek küldöt-
tei is Temes-Torontál és Krassó-Szörény 
megyék minden sarkából. Valamennyi 
településéről szép számban érkeztek 
ugyanakkor magyarok a Városi Színház 
nagytermében megrendezett díszhang-
versenyre és irodalmi estélyre, amelyen 
fellépett a Temesvári Magyar Dalárda, 
a Temesvári Zenebarátok Társaságá-
nak szimfonikus zenekara, a temes-
vári magyar dalosegyletek egyesített 
énekkara, Szombati-Szabó István lugosi 
papköltő, dr. Kriván Gyuláné, a Temes-
vári Magyar Nőegylet alelnöke, aki Jörg-
né Draskóczy Ilmának, az Arany János 
Társaság elnökének versét szavalta. Üd-
vözlőbeszédet mondott Nemes Elemér 
igazfalvi református lelkész, az Orszá-
gos Magyar Dalos Szövetség társelnöke. 
Az est díszszónoka dr. Jakabffy Elemér 
országgyűlési képviselő, az Országos 

Szimbólum és útjelző –  
a Bánság szórvány-
magyarságának háza
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Bánság

Magyar Párt alelnöke volt, a Magyar 
Kisebbség címen Lugoson kiadott nem-
zetiségpolitikai szemle főszerkesztője, 
aki beszédében egyebek közt kijelentet-
te, hogy megerősödött kultúregyesüle-
teit kívánja elhelyezni az új épületben 
a bánsági magyarság, s azt a műhelyt, 
amelyben a nemzeti érzést megacéloz-
zák és abból a salakot kivetik. „Ebben a 
műhelyben kiváló vezetők és mester-le-
gények egyaránt megértették a történe-
lem figyelmeztető szavát, mely szerint 
az elnyomás csak a politikai és közjogi 
utakat torlaszolhatja el, a szellemi és er-
kölcsi út azonban mindenkor nyitva áll 
azok számára, akik a győzelmes újba 
vetett tántoríthatatlan hittel és szent 
hevülettel lépnek reá” – mondotta dr. 
Jakabffy Elemér, aki sokat tett annak 
érdekében, hogy a bánsági magyarság 
büszkesége, a temesvári Magyar Ház 
felépüljön. Másnap, 1930. november 30-
án az Országos Magyar Párt bánsági ta-
gozatának intézőbizottsága ülésezett az 
új épületben, azt követően pedig a Ma-
gyar Ház Rt. tartott díszközgyűlést az 
első emeleti nagyteremben. Délután az 
Országos Magyar Párt bánsági tagozata 
a Kolozsvári Magyar Egyetemi Hallga-
tók Köre javára tartott kultúrelőadást, 
amelyet dr. Sulyok István vezetett be, 
rávilágítva, hogy a bánsági magyarság 
háromemeletes palotája szimbólum és 
útjelző a kisebbségi sorsba került ro-
mániai magyarság egésze számára. 
A Magyar Ház nagytermében a Bánsági 
Magyar Közművelődési Egyesület ren-
dezte az első műsoros estélyt, amelyet 
reggelig tartó táncmulatság követett. 
Az avatási ünnepségre megjelentették 
a dr. Páll György szerkesztette Magyar 
Ház Évkönyvet, amely az épület tető alá 
hozatalának históriája, az avatói ün-
nepség műsorának ismertetése, üdvöz-
lő beszédek, levelek és táviratok szöve-
gei mellett számos cikket, tanulmányt 
és beszámolót közöl a bánsági magyar-
ság két világháború közötti helyzetéről, 
nyomasztó gondjairól és problémáiról, a 
társadalmi és kulturális egyesületek te-
vékenységéről, megvalósításairól. Jogos 
büszkeséggel szögezte le dr. Páll György, 
az Országos Magyar Párt bánsági tago-
zatának főtitkára 1930-ban: „Az élet-
képességnek, az élni akarásnak [...] tíz 
év alatt egyetlen vidék sem mutatta oly 
reményfakasztó példáját, mint a bán-
sági, szűkebb értelemben a temesvári 
magyarság. Meg kellett kezdeni az épí-
tőmunkát a romokon, nem volt szabad 
kialudni hagyni a reménység, a jobb jö-
vőben való hit éltető és melengető tüzét. 
Lelkes temesvári magyarok ettől az el-
gondolástól vezéreltetve vetették fel pár 
évvel ezelőtt a nagy eszmét: a temesvári 

s bánsági magyarságnak meg kell te-
remtenie saját kultúrotthonát, amely 
központja legyen a kisebbségi sorsban 
levő magyarság társadalmi és kulturá-
lis életének, meg kell építeni a temesvá-
ri Magyar Házat! És az ige testté lőn...”

A Trianonban 1920. június 4-én szen-
tesített békediktátum más vidékek, táj-
egységek és települések magyarjaihoz 
mérten néhány fokkal jobban és súlyo-
sabban sújtotta a Bánság és Béga-parti 
város immár évszázadok óta, az „alsó 
részek”, a Délvidék 1552-es oszmán kéz-
re kerülésétől kezdve az elszórványo-
sodás sorscsapásaival viaskodó, por-
ladozó magyarságát. A berendezkedő 
román államigazgatás kisajátította a 
19. század végén és a 20. század elején 
létesített magyar telepes falvak gaz-
dáinak földjeit, arra hivatkozva, hogy 
nem törlesztették adósságukat, hosz-
szú távú hiteleiket az állammal szem-
ben. Ügyük évekkel később mint leg-
felsőbb fórumhoz, a Népszövetség elé 
került. Az 1923-as Averescu-féle tanügyi 
törvény gyakorlatilag megszüntette 
Temesvárott a magyar tannyelvű kö-
zépfokú oktatást. A római katolikus 
tanintézeteknek – a kegyesrendiek 
főgimnáziumának, a Notre-Dame is-
kolanővérek felsőbb és polgári leányis-
kolájának meg tanítóképzőjének – csak 
azzal a feltétellel és kikötéssel adták 
meg a nyilvánossági jogot, ha román 
tan nyelvű oktatásra térnek át. Temes-
váron minden művelődési, emberba-
ráti, társadalmi, oktatási létesítmény 
városi, vármegyei vagy állami tulaj-
donban állt. Valamennyi fölött átvette 
a fennhatóságot a román közigazgatás 
és államgépezet. A magyar szervezetek, 
műkedvelő együttesek nem rendelkez-
tek ingatlanokkal, saját székházakkal. 
A szó szoros értelmében sorra az utcára 
kerültek. Az Osztrák–Magyar Monar-
chia összeomlása okozta trauma, a tö-
meges repatriálások, a megfélemlítés 
szándékával megrendezett ún. „leven-
te-per”, a zsidóknak és a sváboknak a 
magyarságtól való eltávolítása és le-
szakítása céljából hozott rendelkezé-
sek sora ellenére Temesvár magyarsá-
gában még párját ritkító kohéziós erő, 
életenergia és cselekvőkészség buzgott. 
Nehéz, kétségbeejtő helyzetére próbált 
célravezető, gyakorlati megoldásokat, 
kiutakat keresni. Kós Károlyék röplap-
jának, „kiáltó szavának” visszhangja 
támadt a Temesközben: mindenekelőtt 
Lugoson és Temesváron. Jakabffy Ele-
mér, Sulyok István és Willer József, a 
„lugosi triumvirátus” 1922-ben indította 
el Krassó-Szörény megye székvárosá-
ban a tekintélyes nemzetiségpolitikai 
szemlét, a Magyar Kisebbséget, amely 

két évtizeden át, 1942-ig folyamatosan 
megjelent. A református költő-pap, Sza-
bolcska Mihály 1922 tavaszán tartot-
ta évi rendes közgyűlését az 1903-ban 
megalakult Temesvári Magyar Dalár-
da, amelynek frissen megválasztott 
ügyvezető elnöke, Horváth Antal indít-
ványozta egy magyar kultúrpalota mi-
előbbi felépítését a Bega-parti városban. 
A jó erőkből álló kórus próbaterem nél-
kül maradt, miután a városi zeneiskola 
igazgatója, a csellista Nicolae Papazoglu 
kitiltotta az együttest a hajdani feren-
ces, majd piarista kolostor Városház ut-
cai épületéből. Az alkalmas székház hi-
ánya visszavetette, akadályozta a többi 
műkedvelő együttes, énekkar, színját-
szó csoport stb. folyamatos tevékeny-
ségét is. A Temesvári Magyar Dalárda 
vezetősége és tagsága hatósági enge-
déllyel pénzgyűjtési akcióba is kezdett. 
Az adományok azonban csak meglehe-
tősen szerényen csörgedeztek a Magyar 
Ház-alapba.

Erős lökést adott a kultúrház felépí-
tése ügyének is az Országos Magyar 
Párt temesvári és Temes-Torontál me-
gyei tagozatai megalakulása, amely-
re Szabolcska Mihály elnökletével 1922. 
december 10-én a temesvár-gyárváro-
si Gyárudvarban került sor. Az alaku-
ló közgyűlésen elnökké dr. Fülöpp Béla 
ügyvédet, neves ásványgyűjtőt, a ma-
gyar parlament volt tagját, ügyvezető 
elnökké dr. Veterány Viktor ügyvédet, 
főtitkárrá Osztie Andor volt vármegyei 
levéltárost, lapszerkesztőt és újságírót 
választották. Tagtoborzó felhívásban, 

A Magyar Ház az építkezés idején
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körlevélben a Magyar Ház-alap javára 
megindult gyűjtésre, önkéntes adako-
zásra is felhívta a Temesköz magyar-
ságának figyelmét az Országos Magyar 
Párt bánsági tagozatának. A Temesvári 
Magyar Dalárda a Magyar Ház megva-
lósítása érdekében több tanácskozást, 
megbeszélést, értekezletet tartott az Or-
szágos Magyar Párt temesvári szerve-
zete, az Arany János Társaság, a Glória 
Dalegylet, a Gyárvárosi Zene- és Dalegy-
let, valamint a többi magyar szervezet, 
alakulat és műkedvelő együttes képvi-
selőivel. Meghatározó jelentőségűvé vált 
az az 1926. június 28-án a Temesvári Ma-
gyar Dalárda kezdeményezésére, báró 
Ambrózy Andor elnökletével a belvárosi 
Szent György téri Ambrus-féle vendéglő 
különtermében megtartott lelkes han-
gulatú gyűlés, amelyen a megjelentek 
336 000 lej befizetését ajánlották fel 
helyben a kultúrház építéséhez szüksé-
ges telek megvásárlására és az építési 
költségek fedezésére. Nagyobb összege-
ket adtak dr. Kakuk János orvos, dr. Ve-
terány Viktor, dr. Ungár Adolf és dr. Haj-
du Frigyes ügyvédek, br. Ambrózy Andor 
földbirtokos, Németh Kálmán gyárigaz-
gató, Tóth Sándor kereskedő, Lázár 
László építkezési vállalkozó stb. Nagy 
volt az érdeklődés és a lelkesedés: olyan 
sokan gyűltek össze, hogy a vendéglői 
különterem szűknek bizonyult a meg-
jelentek befogadására. Az ülésen egyér-
telmű döntés született, hogy a „magyar 
otthont” a Bega-parti város szívében, a 
Belvárosban fogják felépíteni. Vita tár-
gyát képezte az alkalmas, nem túlsá-
gosan borsos árú telek kiválasztása, 
megvásárlása. Több változatot, felme-
rült javaslatot is mérlegeltek. A Tőzsde 

utcában, a kegyesrendi főgimnázium 
és az 1925-ben felavatott Munkásotthon 
körül három, egyenként 250 négyszög-
öles beépítetlen telek is rendelkezésre 
állott. Négyszögölenként 1200–2000 lejt 
kért a város, illetve a telektulajdonosok. 
Szabadon állott a Széchenyi-bérpalota s 
a piarista rendház közötti térség, s al-
kudni lehetett a zsidó líceummal szom-
szédos telkekre is. Többrendbeli kiadós 
tanácskozás, alapos mérlegelés után az 
a döntés született, hogy a Mária király-
né úton, az Eschker-féle szanatórium 
tőszomszédságában fekvő 306 négy-
szögöles telket vásárolják meg a felépí-
tendő Magyar Ház számára. Nyilvános 
árlejtésen négyszögölenként 1515 lejes 
áron, vagyis 465 590 lej készpénz lefize-
tése fejében megszerezték Temesvár vá-
rostól a telket.

Az építkezést részvénytársasági 
alapon szándékoztak megvalósítani. 
Az alapítási tervezet kidolgozásának, 
a részvényjegyzési ívek, a nyomtatott 
utasítások kiállításának, nyilvántar-
tásának s az egész részvénytársasági 
adminisztráció felfektetésének óriási 
volumenű munkáját dr. Vasváry Ernő 
ügyvéd irányításával az Országos Ma-
gyar Párt temesvári tagozata irodájá-
nak munkatársai Osztie Andor, Grab-
ler Árpád és Totter Mária végezték. 
Az alapítási tervezet szövegét 1926. au-
gusztus 15-én bocsátották ki magyar 
és román nyelven. A pártszervezetek, 
a dalárdák és a többi egylet lázas pro-
pagandamunkába kezdtek. Főként dr. 
Vuchetich Endre, Pogány László, Ku-
bán Endre és dr. Páll György tollából a 
lelkesítő cikkek, jegyzetek sora látott 
napvilágot a Temesvári Hírlap és a Déli 

Hírlap hasábjain. Komoly szerepet vál-
laltak a részvényjegyzések ösztönzésé-
ben, anyagi sikerének biztosításában 
a magyar érdekeltségű pénzintézetek 
és iparvállalatok. Vezetőik részvény-
jegyzéseikkel, áldozatkész adománya-
ikkal példát statuáltak. A Totis Rezső 
vezette cégek 300 000 lejt meghaladó 
részvényt jegyeztek, Szana Zsigmond, a 
Temesvári Bank és Kereskedelmi Rt. ér-
dekkörébe tartozó vállalatok útján több 
mint negyedmillió lej értékben jegyzett 
részvényeket: 100 000-100 000 lejt jegy-
zett Kubicsek Oszkár vezérigazgató, dr. 
Kakuk János orvos, dr. Hajdu Frigyes 
ügyvéd, Prohászka Ede malomigazgató, 
valamint egy magát megnevezni nem 
kívánó iparos. Földbirtokosok, gyáro-
sok, ügyvédek, háztulajdonosok, orvo-
sok, mérnökök, hírlapírók, kereskedők, 
szállodások, exportőrök szerepeltek a 
részvényjegyzők között. A munkások, 
a szerényebb keresetű polgárok tég-
lajegyeket vásároltak, Székely László 
(1877–1934) műépítész pedig megígérte, 
hogy a tiszteletdíjról lemondva, térítés-
mentesen készíti el a felhúzandó épü-
let terveit. A Temesvári Magyar Dalárda 
1927. február 8-án nagyszabású hang-
versenyt rendezett a Magyar Ház javá-
ra. Az énekkart Gokler Antal karnagy, 
a szimfonikus zenekart Freund Leó 
zongoraművész dirigálta. Az Országos 
Magyar Párt bánsági tagozata Jenő her-
ceg utca 8. szám alatt bérelt irodájában 
1927. február 27-én hivatalosan is meg-
alakult a Magyar Ház Rt., amelynek 
elnökévé br. Ambrózy Andort, társel-
nökeivé pedig Balla Hugót, dr. Hajdu Fri-
gyest, Szana Zsigmondot és Totis Rezsőt 
választották. A Romániában hatalomra 

dr. Both Ferenc Osztie Andor, az Országos Magyar Párt bánsági 
tagozatának titkára, a Magyar Ház ügyintézője

Klein Jenő, okl. mérnök, az építkezési munká-
latok vezetője
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került liberális kormányzat nyílt so-
viniszta magatartása és politikája so-
rozatos korlátokat állított a részvény-
társaság hivatalos bejegyeztetése, jogi 
személykénti elismertetése, valamint 
a telekvásárlás elé. A beadott kérvények 
hosszabb időn át elintézetlenül hever-
tek Temesvár polgármesterének fiók-
jában. Időközben hatalmas méreteket 
öltött, a Bánságot is elérte a gazdasági 
világválság. Magánosok és cégek sora 
ment Temesvárott is tönkre. Számot-
tevően csökkent a Magyar Ház Rt. rész-
vényeseinek fizetésképessége is. Nem 
folytak be a remélt összegek. Az akció 
akadozott. Az egész részvénytársaság 
alapítási, törvényszéki bejegyzési és 
jogi személyiségkénti elismertetési el-
járását 1929 tavaszán meg kellett ismé-
telni. A temesvári törvényszék 532/929. 
szám alatt 1929. április 21-én jegyezte be 
a céglajstromba. Időközben a magyar-
ság iránt valamivel barátságosabb ma-
gatartást tanúsító Nemzeti Parasztpárt 
került kormányra Romániában.

Az események felgyorsultak. A Ma-
gyar Ház építésének ügye 1929 májusá-
tól gyors ütemben haladt előre. A város 
képviseletében Kiss Károly mérnök, 
Székely László műépítész sógora 1929. 
június 17-én adta át az Országos Ma-
gyar Párt bánsági tagozata és a Magyar 
Ház Rt. elnökének, báró Ambrózy An-
dornak a Mária királyné úton megvá-
sárolt és kifizetett telket. A Magyar Ház 
Rt. igazgatósága 1929. június 18-án a két 
héttel korábban megejtett nyilvános 
árlejtési versenytárgyalás eredményei 
alapján megkötötte az első vállalko-
zói szerződéseket a felépítendő Magyar 
Ház föld-, kőműves- s elhelyező, va-
lamint ács-, cserépfedő-, bádogos- és 
vasbetonmunkálataira. A temesvá-
ri ipari munkaadók szindikátusának 
elnöke, Klein Jenő okleveles mérnök 
vállalta 2 091 924 lejért az építkezési 
munkálatok vezetését, műszaki koor-
dinálását. A bádogosmunkákat 56 516 
lej előirányzati összegért Bitt Ferenc 
bádogosmester, a Magyar Párt temes-
vár-gyárvárosi szervezetnek alelnöke 
kapta meg, míg az épület befedését a 
Meteor palagyár vállalta.

1929 júniusának végén, Péter-Pál 
napján kezdődött el az építkezés. 
Az alapok a lebontott Vauban-típusú 
téglavár védősáncainak helyére kerül-
tek. Nem rendeztek nagyobb szabású 
alapkőletételi ünnepséget. A Magyar 
Ház Rt. végrehajtó bizottsága tagjainak 
jelenlétében Székely László műépítész 
egy pergamenre írt, fémszelencébe zárt 
emlékiratot falaztatott be a késő utó-
kor számára az épülni kezdő kultúrház 
alapfalába az udvar és a szomszédos 

Eschker-féle szanatórium felőli részen. 
„A magyar kultúra várának ajánljuk e 
házat, amelyet a legnehezebb időkben 
a bánsági magyarság áldozatkészsége 
emelt” – áll a befalazott okmány szö-
vegében. Klein Jenő mérnök váratlan 
elhalálozása után Lázár László temes-
vári építőmester vette át az építkezési 
munkálatok vezetését, amelyek a gaz-
dasági válság súlyosbodása dacára si-
mán, különösebb fennakadások nélkül 
haladtak. Temesvári mesterek végezték 
a belső munkálatokat is. Az impozáns, 
mutatós homlokzatú épület 1930 őszére 
teljesen elkészült.

Székely László műépítész, aki a Be-
ga-parti város sorrendben első műépí-
tészeként a középületek, a bérházak, a 
magánvillák sorát tervezte, évszáza-
dokra meghatározva Temesvár archi-
tekturális és urbanisztikai arculatát 
– utolsó nagyobb méretű opusában a 
„lehetőségek határain belül”, a rendel-
kezésre álló anyagi eszközök szűkös-
ségét, valamint a megvásárolt telek 
adottságait szem előtt tartva egy tet-
szetős homlokzatú, praktikus beosztá-
sú, egyszerű, de ízlésesen kiképzett és 
berendezett háromemeletes épületet 
tervezett, amely az Eschker-féle ma-
gánszanatórium közvetlen szomszéd-
ságában épült. Az eklektikus homlok-
zaton a neoklasszicista, valamint a 
korszerű építészet stílusjegyeinek tár-
sításával, merész egybe-szervesítésé-
vel, a kőből faragott fehér ablakkeretek, 
a pilaszterek, a kétszer égetett téglából 
rakott falrészek összekapcsolásával, 
ritmikus váltakoztatásával mozgal-
mas, motívumgazdag felületet terem-
tett Székely László. Az épület formai 

megjelenésében is a bánsági magyar-
ság életkedvét, tettrekészségét, áldoza-
tos összefogásának erejét érzékeltette, 
jelezte. A belső terek kiképzésében a 
célszerűség szempontjai érvényesültek.

A tágas kapubejáró világos három-
ablakos előtérbe vezetett, amelyet 
váró- és olvasóteremmé rendeztek be. 
A földszinten sorakozott az Országos 
Magyar Párt bánsági tagozatának öt 
irodahelyisége, valamint a Temesvári 
Magyar Nőegylet két tágas, utcai szo-
bája, amelyekhez külön előszoba és to-
alettfülke társult. A lépcsőfeljárat bal 
oldalán elhelyezkedő két tágas szobát 
széthúzható üvegfal választotta el csu-
pán egymástól, ami alkalmassá tette a 
helyiséget kisebb összejövetelek, tanfo-
lyamok és ismeretterjesztő előadások 
megtartására, befogadására. Bálok és 
mulatságok alkalmával itt rendezték 
be a büfét, amely hivatalos italmérési 
engedéllyel is rendelkezett. Az előtér-
ből nyílt a mosdó és a WC. Az emeletre 
zárt s télen fűthető lépcsőház vezetett. 
A Magyar Ház egyik legfontosabb része 
– a 26 méter hosszú, kilenc ablakával az 
utcára néző nagyterem – az épület első 
emeletére került. A terem egyik végé-
ben tökéletes világosító berendezéssel, 
színes függönnyel, praktikus kulisz-
sza-tartókkal felszerelt kisebb mére-
tű színpadot alakítottak ki, amelyhez 
12 muzsikus befogadására alkalmas 
„zenekari árok”, valamint külön női 
és külön férfi öltöző járult. A nagyte-
remben 240 elmozdítható széket he-
lyeztek el, amelyek mögött és között 
mintegy 60 állóhely maradt. A Magyar 
Ház nagyterme nemcsak gyűlések, ösz-
szejövetelek és népszerűsítő előadások 

Lázár László, építkezési vállalkozó, az épület 
befejezője

Székely László műépítész, a temesvári Magyar 
Ház tervezője
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megtartására bizonyult alkalmasnak, 
hanem hangversenyek, kiállítások, 
műsoros estélyek, műkedvelő előadá-
sok és táncmulatságok megrendezésére 
is. Vonzó rendezvényei révén a Magyar 
Ház nagyterme a temesvári és a bánsá-
gi magyarság közkedvelt, népszerű ta-
lálkozóhelyévé vált.

A második emeleten két modern 
bérlakást alakítottak ki. A befolyt ház-
bérekből kívánták ugyanis fedezni az 
épület fenntartási költségeit, fizetni a 
kirótt adókat és illetékeket, s csökken-
teni az adósságterheket. A harmadik 
emeleten egy háromablakos próbate-
rem és három tágas szoba nyert elhe-
lyezést. A próbaterem a nagyszámú 
temesvári magyar énekkar és műked-
veló csoport rendelkezésére állt, míg az 
egyik szoba a Temesvári Magyar Dalár-
da, a másik a Bánsági Magyar Közmű-
velődési Egyesület, a harmadik pedig az 
Arany János Társaság hivatali helyisé-
geként szolgált. Átmenetileg, ideiglenes 
jelleggel itt helyezték el a könyvtárat 
is. Hosszú, világos belső folyosó és mel-
lékhelyiségek tartoztak még a legfelső 
traktushoz.

Az alagsorban a házmesterlakáson, 
a fáskamrákon, a szénraktáron, a köz-
ponti fűtés kazánházán, a mosókony-
hán, a kamrákon és mellékhelyisége-
ken kívül egy tágas konyha, valamint 
a magyar cserkészotthon is helyet ka-
pott. A háztartási iskola gyakorlati fog-
lalkozásai megtartására is alkalmas 
konyha mellől – amelyből táncmulat-
ságok, nagyobb összejövetelek alkal-
mával népes vendégsereget lehetett 
ellátni meleg ételekkel – ételfelvonó 
vezetett a Temesvári Magyar Nőegylet 
földszinti helyiségeihez, illetve az első 
emeleti nagyteremhez.

Az épület mögött, a telek hátsó részén 
szándékoztak felépíteni az ezer férőhe-
lyes hangverseny-, színház- és bálter-
met, amely jól felszerelt, szabványmé-
retű színpaddal is rendelkezett volna. 
A multifunkcionális nagyterem alag-
sorába szánták a hangulatos és tágas 
magyar vendéglőt, amely mellett a bán-
sági magyarság közcélú intézményei-
nek – mindenekelőtt egy magyar spor-
tegyletnek! – otthont nyújtó helyiségek 
sorakoztak volna az eredeti tervek és 
elképzelések szerint. A gazdasági okok, 
a sűrűsödő anyagi nehézségek miatt a 
hátsó traktust, az udvari épületszár-
nyat a bánsági magyarság őszinte bá-
natára nem sikerült felépíteni.

Felépülte után nyomban a temesvári 
Magyar Ház, amelyet dr. Páll György a 
„szomorú magyar jelen vigaszának és a 
jövő reménységének” minősített, a bán-
sági magyarság minden életmegnyil-
vánulásának színterévé és központjává 
vált. Nagyon élénk, sokrétű közéleti és 
művelődési tevékenység bontakozott ki 
a Magyar Házban az 1930-as évek elején 
és közepén. Az Országos Magyar Párt 
bánsági tagozata, ifjúsági szakosztá-
lya, a Temesvári Magyar Nőegylet, az 
Arany János Társaság, a Bánsági Ma-
gyar Közművelődési Egylet, a Temes-
vári Magyar Dalárda, a Műkedvelő Szö-
vetség rendezésében egymást érték a 
különböző jellegű társas összejövetelek, 
a népszerűsítő előadások, az irodalmi 
estek és évfordulós megemlékezések, a 
hangversenyek és a színjátszó együtte-
sek előadásai, a szórakoztató műsorok 
s a kivilágos kivirradtig tartó, emléke-
zetes bálok, táncmulatságok. A bánsá-
gi politikusok, írók, művészek és köz-
életi személyiségek mellett megfordult 
és előadást tartott a temesvári Magyar 

Házban Márton Áron, Kós Károly, Re-
ményik Sándor, Nyírő József, Tavaszy 
Sándor, Gyárfás Elemér, dr. Balogh End-
re, dr. Sulyok István stb. A Magyar Ház-
ban helyezték el a Magyar Párt ifjúsági 
szakosztálya, valamint az Arany Já-
nos Társaság könyvtárait, amelyeket a 
nagyközönség számára is megnyitot-
tak. Dr. Jakabffy Elemér, a Magyar Ki-
sebbség szerkesztője kezdeményezésére 
– aki politikusi emlékeit és tapaszta-
latait idéző előadássorozatot tartott a 
temesvári Magyar Házban – 1936-ban 
népkisebbségi jogi szakkönyvtár is léte-
sült a Székely László tervezte épületben. 
A szakkönyvtárat kezdetben Uhlyárik 
Béla ügyvéd, majd Schiff Béla újságíró 
és helytörténész vezette, aki a gyűjte-
mény katalógusát is elkészítette.

Hatósági intézkedés folytán 1938 áp-
rilisában a temesvári Magyar Ház föld-
szinti, emeleti és részben harmadik 
emeleti helyiségeit lezárták. Betiltottak 
mindenfajta gyűlekezést, összejvetelt, 
magyar vonatkozású művelődési tevé-
kenységet. Az 1940-es bécsi döntést kö-
vetően és a második világháború évei 
alatt hol engedélyezték, hol betiltották 
a Magyar Ház működését, a falai közt 
hajlékra lelt magyar szervezetek és 
együttesek tevékenységét. A dalárdák 
még próbákat sem tarthattak. Egyedül a 
Magyar Ház Rt. könyvtára tevékenyked-
hetett, amelynek állománya több ezer 
kötettel gyarapodott. A Magyar Ház-
ba kerültek a beszüntetett olvasókörök 
gyűjteményei, a Magyarországra áttele-
pülők vagy a kisebb lakásokba átköltöz-
ni kényszerített zsidók könyvei. Gazdag 
volt a könyvtár hírlapgyűjteménye is. 
A második világégés idején a könyvtár 
folyamatosan gyűjtötte és megőrizte 
a Déli Hírlap, a temesvári Süddeutsche 
Tageszeitung, a belgrádi Donauzeitung, 
valamint a bukaresti Universul száma-
it. Átmenetileg a Magyar Ház fogadta be 
Dél-Erdély egyedüli magyar nyelvű na-
pilapja, a Déli Hírlap szerkesztőségét is. 
A háború végén az orosz hadsereg hadi-
kórházzá alakította át az épületet.

A második világháborút követő-
en a Magyar Népi Szövetség vette át 
a közadakozásból emelt Magyar Ház 
irányítását. Az épület ismét a bánsá-
gi magyarság társasági, kulturális és 
szellemi életének fórumává vált. Gaz-
dag programtevékenységet fejtett ki 
falai között az 1945-ben megalakult 
Bartók Béla Népfőiskola. Politikai, is-
meretterjesztő és kulturális előadá-
sokat tartottak a tájegység vezető 
értelmiségiei. Gyakran rendeztek színi-
előadásokat, hangversenyeket, felolva-
sóesteket. A fiatalok szórakoztatására 
táncmulatságokat, bálokat szerveztek. 

Műkedvelők a Hotel Imperialban



a művelődés melléklete • 2017 • 47

Bánság

Közös összefogással tágas szabadtéri 
színházat építettek a Magyar Ház udva-
rán. 1948-at követően erősödött a ren-
dezvények politikai színezete, baloldali 
karaktere. A „polgári elemeket” egyre 
nyíltabban és durvábban távol tartot-
ták a Magyar Házban tartott összejö-
vetelektől, előadásoktól. A Magyar Népi 
Szövetség felszámolása, 1953-as „ön-
feloszlatása” után a Román Munkás-
párt helyi vezetősége tette rá a kezét a 
bánsági magyarság által épített épü-
letre. Hosszabb időn át a Román Kom-
munista Párt Temesvár városi szerve-
zete székházaként szolgált. Az 1968-as 
közigazgatási átszervezés nyomán a 
román, magyar, német és szerb párt-
lap, valamint a frissiben alapított Fac-
la Könyvkiadó szerkesztőségei költöz-
tek az épületbe. Tulajdonképpen ekkor 
kezdődtek a nagyobb, s gyökeresebb át-
alakítások. Megszüntették a színpadot, 
a nagytermet és az öltözőket: irodák-
ká alakították át azokat, amelyekben 
1968–1989 között a Szabad Szó, 1990-tól 
1992-ig a Temesvári Új Szó szerkesztősé-
gei működtek, 1994-től napjainkig pedig 
a Heti Új Szó redakciója tevékenykedik. 
Felszámolták a szabadtéri színpadot, 
s az udvarra az 1970-es években egy új 
épületszárnyat emeltek a román napi-
lap szerkesztősége számára.

A hagyományok szálának újrabo-
gozására törekedve 1990 elején az épü-
let gyűléstermében tartotta első meg-
beszéléseit, tanácskozásait az RMDSZ 
bánsági szervezete. Az épület vissza-
szerzését a kezdeti zavaros időkben 
elügyet lenkedték, elmulasztották a 
ma gyar ság vezetői. Egymást érték az 
utcai tüntetések a volt román nyelvű 

kommunista pártlap redakciója ellen. 
Határozottabb fellépéssel szerezni lehe-
tett volna egy hivatalos papírt a Nem-
zeti Egység Temes Megyei Tanácsától, 
amely a magyar nyelvű napilap vagy 
éppenséggel az RMDSZ Temes megyei 
szervezete használatába adta volna 
legalább az épület egy részét. A korabe-
li vezetők naivan abban bíztak, hogy 
majd törvényes úton visszaszerzik az 
épületet. Időközben azonban fordult a 
kocka. A Renaşterea Bănăţeană napi-
lapot is megjelentető Tim-Press cég az 
Olaszországban élő, elfogultan nacio-
nalista román pénzmágnás, Iosif Cons-
tantin Drăgan bekapcsolásával és se-
gítségével privatizált, s csalárd módon 
az épület tulajdonjogát is megszerezte. 
Telekkönyvileg is betábláztatta 1995 ok-
tóberében, amit korábban a telek és az 
épület 1967-es állomosítását követően 
az RKP elmulasztott megtenni. A ma-
gyarság képviselői politikai és jogi úton 
is kétségbeesett erőfeszítéseket tettek és 
tesznek az épület visszaszerzése érde-
kében. Évek óta párhuzamosan folynak 
a törvényhozás különböző szintjein és 
helyszínein a perek. Mivel az RMDSZ-t 
nem ismerik el az egykori Országos Ma-
gyar Párt, illetve a Magyar Népi Szö-
vetség jogos örökösének, a Magyar Ház 
Rt. egykori részvényeseinek, téglajegy-
tulajdonosainak örökösei jelentették be 
tulajdonigényüket az ingatlanra. Perelt 
és perel a hetilappá zsugorodott magyar 
újság, a Heti Új Szó szerkesztősége, illet-
ve kiadója, a Reflex Kft. is, amelyet bí-
rósági végzésekkel többször is megpró-
báltak kilakoltatni. A temesvári Magyar 
Ház visszaszolgáltatásának ügye több 
sürgősségi kormányrendelet tárgyát is 

képezte, de ezeknek sohasem szereztek 
érvényt. Az épületet továbbra is a Tim-
Press sajtócég használja, amely rotációs 
gépet is beszerelt az épületbe. „Megtűr-
tekként” az 1930-ban felavatott épület 
első emeletét a Reflex Kft. és az RMDSZ 
Temes megyei szervezete adminisztrál-
ja helyet biztosítva a Bolyai-teremnek, a 
könyvtárnak, a közművelődési és ifjú-
sági szervezeteknek, a képviselői iro-
dának stb. Jogbitorlóként a Tim-Press 
megakadályozta, hogy az RMDSZ Temes 
megyei szervezete 1997. április 30-án, a 
Magyar Ház Rt. létrejöttének 70. évfor-
dulóján emléktáblát állítson és leplez-
zen le az épület homlokzatán. A Bakk 
László kézdivásárhelyi kőfaragó kivite-
lezte tábla immár közel két évtizede az 
RMDSZ használta irodában árválkodik, 
porosodik. A Bolyai-teremben könyv-
bemutatókat, író-olvasó találkozókat, 
szakmai tanácskozásokat tartanak. 
A magyar közművelődési, művészeti és 
tudományos rendezvények többségének 
a Temesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház, a Kós Károly Közösségi 
Ház, az Új Ezredév Református Központ, 
a temesvár-belvárosi református paró-
kia Újvárossy Ernő-terme, a Geml József 
Társaskör székháza stb. nyújt otthont. 
Nagy szükség lenne a központi fekvésű 
Magyar Ház épületére.

Évek óta kiderült, nyilvánvalóvá 
vált, hogy nem bírósági, hanem kizá-
rólag csak magasszintű politikai dön-
tés juttathatja vissza a közadakozásból 
épített temesvári Magyar Házat jogos 
tulajdonosának, a Bánság magyarsá-
gának. Nemzetközi fórumokhoz kelle-
ne apellálni 

„Otthon kell a megmaradáshoz”

Dr. Páll György, az Országos Magyar Párt bánsá-
gi tagozatának és a Magyar Ház Rt. főtitkára, a 
Magyar Ház-Emlékkönyv szerkesztője

Ambrózy Andor, az Országos Magyar Párt bán-
sági tagozatának elnöke

Horváth Antal, a Temesvári Magyar Dalárda 
elnöke, a Magyar Ház felépítésének kezdemé-
nyezője
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