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Ki ne tudná, hogy Petőfi és 
Arany János életük egy bi-
zonyos szakaszában ván-

dorkomédiásként járták a hazát, 
hogy a szép magyar beszédet, a 
kultúrát terjesszék a legelhagya-
tottabb vidékeken is. Nem vélet-
lenül mondják, a színész „felül 
Thália szekerére”, hiszen a szín-
házat jó ideig azok a társulatok 
jelentették, akik faluról falura, 
városról városra járva szórakoz-
tatták a nagyérdeműt.

Hivatástudat, szakma, közön-
ség és közösség iránti alázat – 
ezek jellemzik a Bánsági Ván-
dorszínház tagjait is, akik saját 
szabadidejüket áldozzák fel an-
nak érdekében, hogy a kultúrát 
eljuttassák a vidék legeldugot-
tabb, magyarok által lakott tele-
püléseire is. 

A vándorszínház megalapítá-
sának alapgondolata már évek-
kel ezelőtt megfogalmazódott a 
fennállásának idén negyvenedik 
évfordulóját ünneplő Vajdasági 
Tanyaszínház mintájára – mesé-
li Aszalos Géza, a vándortársu-
lat rendezője és egyik alapítója 
(portrénkon). Aszalos Géza szín-

művész, a Temesvári Csiky Ger-
gely Állami Magyar Színház tag-
ja két alkalommal (2007 és 2012 
nyarán) is részt vett a Vajdasági 
Tanyaszínház próbafolyamatá-
ban és turnésorozatán, ahonnan 
azzal a határozott elképzeléssel 
tért vissza, hogy vajdasági min-
tára a bánsági igényekre és spe-
cifikumokra koncentrálva létre-
hozza a vándorszínházat. A te-
mesvári színművész felismerte, 
hogy a bánsági és vajdasági szór-
ványközösségek helyzete sok 
szempontból hasonlónak mond-
ható. A magyar nyelv, kultúra és 
identitástudat rohamos háttér-
be szorítása hasonlóképpen je-
len van mindkét területen. „E fo-
lyamatnak a lassítására, valami-
lyen szintű visszafordítására vál-
lalkozik a vándorszínház-prog-
ram azáltal, hogy olyan közössé-
geket, településeket látogat meg, 
ahol lassan már nincs másfajta 
lehetőség a magyar nyelv és kul-
turális örökség használatára” – 
mondja Orbán Enikő, a vándor-
színház dramaturgja. „A Bánsá-
gi Vándorszínház működése egy-
szerre állandó és ideiglenes. Ál-
landó, hiszen 2014 óta minden év-
ben útra kel, és aktuális előadá-
sával körbeutazza a Bánságot. 
Ideiglenes, hiszen a tagok »civil 
munkája« (minden résztvevő va-
lamelyik hazai vagy külhoni ma-

gyar színház munkatársa vagy 
főiskolai hallgató) az év tíz hó-
napjában, szeptembertől júniusig 
máshová köti őket” – teszi hozzá. 

Kezdeti kudarcból maradandó siker

Az első próbálkozások sorra ku-
darcot vallottak anyagi és logisz-
tikai támogatottság hiányában, 
de Aszalosék nem adták fel terve-
iket. Végül 2014 tavaszán a Bán-
sági Közösségért Egyesület se-
gítségével elindult a Bánsági Ván-
dorszínház első évada.

A színház alappillérei: Aszalos 
Géza színművész, aki az utób-
bi három évben magára vállal-
ta a rendezői feladatokat, Orbán 
Enikő dramaturg, aki a szöveg 
mellett a turné megszervezésé-
ért és a pályázatok megírásáért 
felel, valamint Albert Alpár dísz-
let- és jelmeztervező. Mindhár-
man a Temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház munka-
társai. Az egyes évadok színészei 
között egyesek visszatérő tagok, 
akik első perctől az elképze-
lés mellett álltak, mások csupán 
egy-egy évadra csatlakoznak a 
társulathoz. Vegyes társaság, hi-
szen vannak közöttük már vég-
zett színészek, bábszínészek, fő-
iskolás hallgatók és amatőr di-
ákszínjátszók is. Orbán Enikő 
elmondta, a vándorszínház hí-
re szájhagyomány útján terjed a 
főiskolások és a fiatal színészek 
között, így aztán ritka az, amikor 
a szervezőknek kell jelentkező-
ket toborozniuk.

Manapság kissé hihetetlennek 
tűnik, de egyes vidékeken az em-
berek még életükben nem láttak 
színházi előadást. Ez azzal ma-
gyarázható, hogy a rendszervál-
tás előtt a színházak még kijár-
tak úgymond tájolni, aztán ez a 
tevékenységük – különféle okok-
ból – megszűnt. És van ennek 
még egy oka, amire Orbán Enikő 
dramaturg hívja fel a figyelmet: a 
Bánságban a legtöbb település el-
veszítette magyar nyelvű iskoláit, 
óvodáit és így azokat a tanárokat 
és pedagógusokat is, akik lehető-
ség szerint alkalmat tudtak volna 
biztosítani a fiatalabb generáci-
óknak a színház megismerésére. 
A Bánsági Vándorszínház felvál-
lalta azt, amit csak kevesen: sza-
badtéri előadások ingyenes meg-

tekintését teszi lehetővé olyanok 
számára, akik évtizedek óta nem 
láttak színházi előadást. E mel-
lett lehetőséget teremt a helyi kö-
zösség számára az egymással 
való találkozásra, teret és időt 
nyit a beszélgetésre, emlékezés-
re, tervezésre.

Végvár, az előretolt helyőrség

Minden vándortársulatnak kell 
egy ideiglenes otthon, ahol meg-
pihen, felkészül, erőt gyűjt a kö-
vetkező próbatételre. A Bánsá-
gi Vándorszínház ezt az 1500 lel-
ket számláló, többségében ma-
gyarok lakta, Temesvártól mint-
egy 40 kilométerre levő Végvár 
községben találta meg. Az alapí-
tó tagok eredeti elképzelése sze-
rint a társulat bázisa minden év-
ben más szórványtelepülésen 
lett volna, ezzel is hangsúlyoz-
va vándorszínház jellegét. „Saj-
nos bebizonyosodott, hogy bár-
mennyire szeretné egy-egy tele-
pülés felvállalni a házigazda sze-
repét az egyre fogyatkozó szór-
ványban, kevés az olyan, amely 
megfelelő körülményt és lehető-
séget tud nyújtani a csapatnak” 
– vélekedik Aszalos Géza. Vég-
vár viszont ideális környezetnek 
bizonyult: az elmúlt három év-
ben a község lakói, elöljárói egy-
aránt befogadták és példaértékű-
en támogatták a csapatot. A szer-
vezők hosszú távú tervei között 
szerepel egy saját bázis kialakí-
tása és létrehozása, de anyagi tá-
mogatás hiányában ezt még nem 
sikerült megvalósítani.

Végvárról indul tehát a tár-
sulat a turnéra, Temes és Arad 
megye településeit járja, de idén 
először Krassó-Szörény megye 
is bekerült az útvonalba, miu-
tán a csapat meghívást kapott 
Resicabányára. Mindenhol sze-
retettel fogadják őket, a társu-

lat pedig az előadásokért cseré-
be mindössze szállást és vacso-
rát kér. De aludtak már kultúr-
házakban a földön, családoknál 
elszállásolva, óvodában, egyhá-
zi bentlakásban, panzióban, tor-
nateremben is. Mindez annyi-
ra nagyszerű élmény volt szá-
mukra, hogy senkinek sem jutott 
eszébe panaszkodni a kényel-
metlenségekért.

A Bánsági Vándorszínházat 
működtető Tarisznyás Egyesü-
let alapító tagjai, illetve a társulat 
főszervezői a temesvári színház 
alkalmazottai, így az egyesület 
és a színház vezetősége közötti 
viszony igencsak jónak mondha-
tó. Ezáltal pedig sikerült megol-
dani a szállítást is: a vándorszín-
ház kibéreli annak kisbuszát, 
utánfutóját és ezzel szállítja a 
szereplőket, valamint a díszletet.

Egyre nagyobb az érdeklődés

A tagok minden évben olyan elő-
adásokkal készülnek, amelyek 
könnyed szórakozást nyújtanak, 
de művészi értéket is képvisel-
nek. Így mutatták be többek kö-
zött Petőfi Sándornak A helység 
kalapácsa, Rejtő Jenő Rózsa, a 
lovag vagy Nóti Károly Majd a 
Jegenye című vígjátékát. A szí-
nészek minden esetben élőben, 
mikroporttal énekelnek, csak 
a zenei alap megy felvételről. A 
zene sok tekintetben kulcsfon-
tosságú, hiszen hidat teremt a 
színpad világa és a néző között, 
befogadhatóvá, ismerőssé téve 
az amúgy is vígjátéknak megírt 
előadást.

A nézettséggel kapcsolatban 
a szervezők elmondták: a néző-
szám évről évre növekszik, ami 
a projekt létjogosultságát, nép-
szerűségét és talán körvonala-
zódó eredményességét is tükrö-
zi. „A kezdeti időkhöz viszonyít-
va 2017-ben a legtöbb településen 
megháromszorozódott a nézők 
száma, ami bizonyos települések 
esetében 70–80 főt jelent, más-

hol százas nagyságrendekről be-
szélhetünk” – tájékoztat a társu-
lat dramaturgja. A miniévad öt 
hétig tart, és a tervek szerint jö-
vőre a turné újabb településekkel 
bővül majd.

Alig akad támogató

Bár működésükkel nyilvánvaló-
an nemes célt szolgálnak, a szín-
ház támogatását kevesen vállal-
ják fel. A csapatnak és a részt-
vevőknek az egyik legnagyobb 
szívfájdalma az, hogy bár négy év 
alatt sikerült hagyományt terem-
teniük, a kevés támogatás nem 
tud biztonságos fejlődést, előrelé-
pést biztosítani. Működésük első 
két évében az Etnikumközi Kap-
csolatok Hivatala biztosította a 
túléléshez szükséges költségve-
tést, tavalyelőtt a Bethlen Gábor 
Alap, idén pedig a Temes Megyei 
Tanács támogatta a projektet. 
Egyedül a temesvári színház vál-
lalta fel a mindenkori partnersé-
get, és technikailag példaértékű-
en támogatja az egyesület mun-
káját. Dicséretes, hogy temesvá-
ri magyar magánszemélyek hoz-
zájárulásukkal segítik a csapa-
tot, de egy minimális állandó tá-
mogatás hiánya sajnos ellehetet-
leníti a továbblépést. Márpedig a 
23 település meglátogatása be-
bizonyította: a társulat mindent 
megtesz, hogy kiérdemelje létjo-
gosultságát. A felkeresett telepü-
lések magyar elöljárói és lakosai 
csakis élvezői lehetnek e projekt-
nek, nem pedig fenntartói.

„Az évek során kialakított sze-
mélyes kapcsolatok biztatóak, 
számos településen sokszor ma-
gánemberként vállalják közös-
ségi vezetők, hogy önköltségből 
vendégül látják a csapatot. Egy 
közösségi program viszont nem 
szólhat személyes kapcsolatok-
ról” – véli Aszalos Géza ötletgaz-
da. Hozzáteszi, meg kell találni e 
településeken azokat az embere-
ket, akik a kultúráért, a helyi kö-
zösségért, egy cél érdekében haj-
landóak áldozni szabadidejük-
ből, és összefogva a még megma-
radt magyar közösséget politikai, 
vallási hovatartozástól függetle-
nül segítenek megtartani a bán-
ságban élő magyarság kultúrá-
ját. Bármi történjék is, a vándor-
színház alapítói által létrehozott 
Tarisznyás Egyesület munkája a 
projekt végeztével is folytatódik. 
Igyekeznek olyan programokat 
létrehozni, amelyek főként a fia-
tal generáció színházi nevelésé-
hez járulnak hozzá.

 
NÁNÓ CSABA

Vándorszínész őseik hagyományát folytatják a 

Temesváron alapított Bánsági Vándorszínház 

tagjai, akik felvállalták, hogy segítenek életben 

tartani a Bánságban élő maroknyi magyarságot 

és annak kultúráját.

Thália szekerén a Bánság döcögős útjain

A vándorszínház tagjai minden évben olyan elő-
adá sokkal készülnek, amelyek könnyed szórako-
zást nyújtanak, de művészi értéket is képviselnek.

Készülődés az előadásra: a művészek mindent maguk végeznek

A Bánsági Vándorszínháznak köszönhetően a legeldugodtabb településekre is eljut a magyar kultúra
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