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Bánság - Temesvár 
írta Puha Sándor 
 
A  Bánság a történelmi Magyarország jól körülhatárolható része, sajátos történelemmel, 
etnikai viszonyokkal, földrajzilag is jól definiálható határokkal. Középpontja Temesvár. A 
Bánság Erdélyen részben túlterjeszkedik. Ide tartozik a jórészt Szerbiában fekvő Torontál, a 
jobbára Romániához tartozó Temes, az egészében román Krassó-Szörény, de van, aki a 
Bánsághoz számítja az egykori Arad és Csanád megyéket is. Ha a Bánságról beszélek én is 
ezt a felosztást követem 

A honfoglalás előtt Erdély területén dákok, rómaiak, gótok, hunok, avarok, gepidák 
szlávok telepedtek meg hosszabb-rövidebb időre. A honfoglalás idején (keleti?) szláv, talán 
avar, a Marostól délre pedig bolgár népesség élt. A honfoglalók valószínűleg több hágón 
keltek át, elsősorban az erdélyi hágókon, és az Al-Duna mentén. A honfoglaló törzsek közül 
egy törzs Kende (Kond?) törzse Erdélyben maradt, míg a Gyulák törzse elsősorban a Marostól 
délre, vagyis a Temesközben foglalt szállást. Az első, nevéről is ismert gyula valószínűleg 
Zsombor volt, Sarold apjának, Géza apósának, Gyulának a nagyapja. A honfoglaló 
nemzetségfők közül Erdély területén ötöt ismerünk: Zsombor, Agmánd, Mikola, Borsa és 
Kalocsa. A Marostól délre fekvő területnek már ekkor is külön státusza volt, hisz ekkor a 
megyerendszer még nem alakult itt ki. A Gyulák meglehetősen önállóan, gyakran a központi 
hatalommal szemben politizáltak. Koppány leverése után nem véletlenül küldte el István 
figyelmeztetésként Gyulafehérvárra is a felnégyelt test egyik darabját. Külpolitikájukban a 
Gyulák helyzetüknél fogva is Bizánc felé tájékozódtak. Végül behódoltak Istvánnak, de 
Ajtony, Sarold testvérének, Karoldnak a fia nem, akit végül Csanád győzött le. Az előbb 
említett öt nemzetség István mellé állt, így megtarthatták birtokaikat. A tatárjárásig kialakult a 
szörényi bánság, majd a temesi bánság is, határvédő feladatokkal. A 12. század végére a 
magyarság belakta a bükk és fenyőerdők határáig a teljes Kárpát medencét. A temesközi szláv 
és bolgár népesség a tatárjárás idejére elmagyarosodott. A tatárjárás alatt ez a terület is 
hatalmas veszteségeket szenvedett, ezután indult meg a nagyarányú román betelepülés, 
részben a határőrvidék megszervezése kapcsán is. 

 A Dózsa-féle parasztfelkelés itt, a Temesvárt ostromló parasztsereg vereségével, és 
Dózsa megégetésével ér véget. Az őt legyőző Szapolyai János ekkor szerzi meg a nemesség 
támogatását. Ez Mohács után is tartott, és szerepe volt abban is, hogy megszerezhette a királyi 
címet. A kornak megfelelően kíméletlenül-kegyetlenül járnak el a legyőzöttekkel. Dózsát 
tüzes trónon megégetik, amit ő jajszó nélkül tűr. Alvezéreit kényszerítik, hogy egyenek a 
húsából. Hárman ezt megtagadják. Dózsa alvezéreinek megvetően annyit mond: azt hitte 
vitézeket nevel, nem kutyákat. 

 Szapolyai a három részre szakadt ország királya lesz, a szultán atnáméban, szultáni 
leiratban ismeri el rangját. Halála után (1540) a szultán elismeri fiát, a csecsemő János 
Zsigmondot is Magyarország. királyának, de követeli a déli várak átadását, majd 1951-ben el 
is foglalja Becsét, Becskereket, Lippát és Csanádot. Temesvárt csak kapitányának Losonczy 
Istvánnak a hősiessége menti meg.  Fráter György novemberben visszafoglalja Lippát, 
decemberben viszont az osztrákok meggyilkolják. A török bosszúból 1552-ben egy csomó 
magyar várat foglal el. Ekkor esik el Veszprém, Drégely, Szolnok, és Lippa, Karánsebes, 
Lugos, és most már Temesvár is. Csak Eger tud ellenállni. Temesvárt szabad elvonulás 
fejében adja át a reménytelen helyzetben Losonczy István, akit aztán a kivonuláskor a törökök 
szószegő módon felkoncolnak. János Zsigmond 1571-ben bekövetkezett halála után Báthori 
Istvánt választják erdélyi fejedelemmé, amivel tulajdonképpen véglegessé válik az ország 
kettészakadása, a „független” erdélyi fejedelemség megalakulása, amit Báthori lengyel 
királlyá koronázása csak megerősít. Közben pedig tovább terjeszkedik a török: elesik Sarkad, 
Világos és Jenő is. Bár időközben a török átmenetileg visszaadja Lugost és Karánsebest, de 
ettől kezdve az 1600-as évek végéig a Bánság török fennhatóság alatt marad, és az ország 
legjobban elpusztított, tönkre tett részévé válik. 
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 Lotharingiai Károly, majd Savoyai Eugén foglalja vissza az ország jelentős részét. 
1693-ban Jenőt és Világost, 94-ben Váradot foglalják vissza, míg Lugost és Karánsebest a 
török a békekötéskor visszakapja. 1699-ben csak Temesvár környéke és a Maros-Tisza zug 
marad török kézen, de a várak lerombolására kötelezik a törököt. Temesvár visszafoglalása 
/1717/ után Savoyai Eugén kijelenti, hogy Magyarországgal ez a terület sem most, sem 
később nem egyesítendő, hanem külön kormányozandó. A török után a terület jellegét a 
roppant terjedelmű állóvizek, mocsarak, kiöntéses folyók adták meg, melyek szabadon 
elterülve beláthatatlan tengerekké, bűzhödt rétekké, és rengeteg nádasokká alakították a 
középkorban magyar falvakat hordozó földet. Mikor a császári csapatok újra elveszítik 
Belgrádot, Nist és Üszküböt /Szkopje/, 40 ezer szerb fegyveres, és mintegy 200 ezer civil 
menekül a Dunától északra Csernovics Arzén pátriárka vezetésével. Folyamatos a román 
betelepülés is. A megalakult határőrvidékre illír és oláh ezredeket telepítenek. Temesvár 
felszabadulásakor a területen nincs magyar lakosság, csak mintegy 21 ezer ház van rác és oláh 
lakosokkal. 1780-ban Mária Terézia halálakor a Bánságnak 450 ezer lakosa van, aminek 
12%-a német, 25%-a rác és több mint 50%-a oláh. Az első kormányzó, Mercy gróf tábornok 
Nagybecskereken és Versecen spanyolokat, máshol oláhokat és rácokat telepít le. Az első 
telepes nemzedék 10 év alatt kihal. A mocsaras vidék egészségtelen környezetét nem bírják 
elviselni, megszöknek, vagy elpusztulnak. Azonban folyamatosan folyik a német, sőt francia, 
bolgár és olasz telepítés is. Magyarokat tilos letelepíteni. A néhány próbálkozó magyart 
fegyverrel kényszerítik vissza. A szervezett telepítésekkor földet, állatokat, sőt, kész házakat, 
egész településeket kapnak a betelepülők A Bánság büntető kolónia is. Csak Mercy 53 német 
települést alakított ki 17 év alatt.  A szervezett betelepítés az egész 18-ik században folyik, de 
magyarok csak az 1770-es évektől telepednek be szórványosan.  

Már ebben a században megindul a mocsarak lecsapolása, de a helyzet csak a Temes 
és a Béga szabályozásával, a Ferenc csatorna megépítésével konszolidálódik az 1800-as évek 
végére. Valahol Torontálban volt egy Kukutyin nevű tanya, aminek környékét éppen 
aratáskor öntötte el az árvíz. Csónakból sarlóval próbálták a zabot levágni, vagyis hegyezni. 
Innen ered a Kukutyinba zabot hegyezni mondás. Utakat építenek, majd az 1800-as évek 
végén vasutakat /Szeged, Temesvár, Lugos stb./ létesítenek. Egy bugyuta gyerekvers utal 
ezekre az időkre. Amikor még nem volt vasút Szegedig nem volt vasút. Három hétig tartott az 
út Szegedig tartott az út. De most már jól megy a dolog, felülök az éjjelire, s reggel ott 
vagyok. Egy másik sváb mondás az utak korábbi állapotára, és a térképek megjelenésére utal. 
Ja! Mit fingen nach Temesvár. Vagyis a térképen az ujjainkkal, gondolatban eljutni 
Temesvárra, mondták azokra, akik csak szóban teljesítettek valamit. 

  Ezt követően a terület gazdaságilag is kiválóan prosperál, fejlődik. Mezőgazdasága, 
állattenyésztése kiváló. A spanyol telepesek meghonosítják a selyemhernyó tenyésztést. 
Ebben az időben Eurápában is élen járnak. 1884-ben 2 évvel a világelső New York után 
Temesvárott kiépítik a városi villanyvilágítást. Világhírű Arad autógyára, jelentős a 
bányászat, az ipar. 

Az 1849-es szabadságharc epilógusa ezen a tájon játszódik. Világosnál a reménytelen 
hadi helyzetben Görgey leteszi a fegyvert hangsúlyosan az orosz csapatok előtt. Az osztrákok 
pedig Aradon végzik ki a 13 honvéd tábornokot / és Ormait, Kazinczyt, Perényi Zsigmondot/. 
Az osztrák megtorlás példátlanul kegyetlen. Arányaiban az 1956 utáni megtorlásokhoz 
hasonló. Az angol kormány feje Palmerston mondta: „Az osztrákok valóban a legnagyobb 
vadállatok azok közt, akik valaha a civilizált ember meg nem érdemelt nevére igényt tartottak, 
kegyetlenkedéseik csak az afrikai és haiti népfajok eljárásához hasonlíthatók.” 

Temesvár kapcsán meg kell említenünk a város és Tőkés László szerepét a román 
forradalomban. Temesvár talán Románia „legeurópaibb” városa.  

A Bánság híres szülötteit nehéz röviden felsorolni. Kezdjük talán a „svábokkal”. 
Lenau /Nikolaus Niembsch, Edler von Strehlenau/ 1802-ben született a Temesvár melletti 
Csatádon. Magyarországon jár iskolába, Stuttgartban él, majd kivándorol Amerikába, de 
csalódottan visszajön, 1850-ben elborult elmével hal meg Döblingben /ahol Széchenyi is/. 
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Költészetéből kihallatszik gyerekkora. A magyar föld nem csak témáin /cigány, csárda, 
puszta/ hagy nyomot, de versmelódiájában, látásmódjában, hasonlataiban is érződik. Néha 
úgy érezzük, hogy Vörösmarty, vagy Petőfi német fordításait olvassuk. A valamiféle 
titokzatos magyar hang idegen környezetből tör elő, talán ezért is érzékelhető erősebben. 
Herta Müller a másik író, aki 1953-ban született Niczkyfalván, és 1987 óta él Német 
országban, 2009-ben kapott irodalmi Nobel díjat. 

A torontáliak Bartók Béla /Nagyszentmiklós 1881/ zeneszerző, Lázár Vilmos 
/Nagybecskerek 1815/ honvéd tábornok. A temesiek: Farkas András /Temesvár 1915/ 
grafikus, Johnny Weismüller–Tarzan /Temesvár,Szabadfalu 1904/ olimpiai bajnok úszó, 
Klapka György /Temesvár 1820/ honvéd tábornok, Kós Károly/Temesvár 1883/ építész, író, 
Kiss Ernő /Temesvár 1799/ honvéd tábornok, Brocky Károly /Temesvár1807/ festő, Pálffy 
György /Temesvár 1909/ altábornagy- Rajk per. A csanádiak: Pulitzer József /Makó 1847/ 
újságíró, Galamb József /Makó1881/ gépészmérnök, a Ford vezető mérnöke a T-Ford kocsi 
tervezője, Erdei Ferenc /Makó 1910/ szociográfus, Torma Imre /Makó 1893/ festő, Greguss 
Pál /Tornya 1889/ Kossuth díjas paleontológus. Az aradiak: Klebersberg Kunó 
/Magyarpécska 1875/ kultuszminiszter, Asbóth Oszkár /Pankota 1891/ mérnök, a helikopter 
egyik feltalálója. 

A Bánság műemlékei a török pusztítások miatt általában fiatalok Kiszomboron a belül 
hatkaréjos, kívül kör alakú román kori építészet emléke az Árpád kori templom, melyhez 
hasonló még Gerényben /Ungvár mellett/ és Tarcsán található. Freskói a legépebbek a három 
közül. Említést érdemel a zsombolyai városháza, amelyet Ybl Miklós tervezett. 
Nagybecskereken a városháza /1820/, az igazságügyi palota /1908/ és a katolikus templom 
/1860-as évek /, Nagykikindán a törvényszéki palota és a városháza említhető. Meg kell 
emlékeznünk a most Bécsben található nagyszentmiklósi arany kincsről. 1799-ben találták a 
23 db-ból álló lelet együttest, amely a kora középkori Európa legjelentősebb kincslelete. A 
föltételezések szerint a lelet egy avarkori kagáné, mások szerint Ajtonyé lehetett, esetleg 
óbolgár eredetű.  

Impozáns az 1770-es évek közepén épült barokk római katolikus dóm, az eredetileg 
barokk régi városháza, a Hunyadi várkastély, amit többször átépítettek, és eredetileg Károly 
Róbert tulajdona volt. Ekkor egy rövid ideig Temesvár a magyar királyság fővárosa is volt. 
Gyönyörű az egykori Losonczy -, vagy Dóm tér a szerb püspöki palotával, és a Savoyai 
palotával. Krassó - Szörényben a lugosi és karánsebesi városháza. Nevezetes a Cserna folyó 
völgyében Herkulesfürdő. Csanád megyében a makói városházát és a Korona szállót, a 
mezőhegyesi ménesbirtok központját /várományos a világörökségi listán/, az óföldeáki 
erődtemplompt, és az őscsanádi temlomot Szent Gellért szarkofágjával kell megemlítenünk. 
Aradon a városháza, a kultúrpalota, a minorita templom és a régi színház a jelesebb épületek. 
Aradon meg kell tekinteni a régi sáncárokban a vértanúk emlékoszlopát. A Tűzoltó téren 2005 
óta újra látható a szabad Magyarországot jelképező Hungária szobor, Zala György alkotása. 
Mindenképen ajánlom megtekinteni --és elgondolkozni rajta -- a tér másik felén álló román 
emlékművet. 

Nem áll már Temesvár és Arad vára, Becse és Becskerek romjai sincsenek. Lippa és 
Krassó vára is az enyészeté. Egyedül a solymosi vár romjai vannak meg a Maros mentén. 
Izabella királyné szelleme bolyong állítólag a falak között. 

Novemberben a valóságban is eljutunk Temesvárra és Aradra, megcsodálhatjuk a tájat, 
a városokat, elgondolkozhatunk történelmünkön. Legalább képletesen, gondolatban „mit 
fingen” eljuthatunk más tájakra akár más időkben is, láthatunk régi épületeket, romjaikban, 
vagy eredeti szépségükben, gondolatban találkozhatunk rég meghalt emberekkel, és persze 
maiakkal.  
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