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STEAGUL ANIVERSAR AL REUNIUNII DE CÂNTĂRI
A MESERIAŞILOR DIN JIMBOLIA, 1893–1910
Hedy M-Kiss*

he Jimbolia Craftsmen’s Hymn Assembly’s anniversary lag, 1893–1910
Abstract: he author depicts the Jimbolia Craftsmen’s Hymn Assembly’s lag from 1893–1910 (Zsombolyai
Iparos Dalegylet 1893–1910), as well as the accessories found at the Craftsmen’s Cooperative from Jimbolia.
Also described is the items’ preservation status, two anniversary ribbons (Kikinda and Caransebeş) and two prizes
(metal garlands won in Lugoj) of the Jimbolia Craftsmen’s Hymn Assembly and the Men’s Choir from Apatin,
alongside proposals for an adequate preservation. Today the lag is part of the Stefan Jäger Museum of Jimbolia’s
collection. his historical proof for the choir movement in the Banat represents a unique textile item.
Keywords: historical banner, Jimbolia Craftsmen’s Hymn Assembly, 1893–1910, preservation status, Jimbolia
Cuvinte cheie: steag istoric, Reuniunea de Cântări a Meseriaşilor din Jimbolia 1893–1910, stare de conservare,
Jimbolia

1. Introducere
Steagul aparţine Muzeului Ștefan Jäger din Jimbolia și este o relicvă istorică a activităţii corale, piesă
textilă unicat a istoriei muzicii din Banat. A fost recuperat, împreună cu accesoriile, de la fosta Cooperaţie Meșteșugărească din Jimbolia. Număr de inventar nu are. Datează din 1910, iind confecţionat de o
manufactură necunoscută.
Deși se prezintă ca o structură patrimonială complexă, credem că majoritatea accesoriilor, cele două
panglici și o cunună metalică, nu au aparţinut acestui steag. Printr-o împrejurare fericită, necunoscută de
noi, s-au păstrat la Jimbolia.

2. Steagul
Steagul, în formă de dreptunghi, are dimensiunile de 165 × 123 cm și este realizat din două foi de
material textil, din ţesătură de mătase. Cele două feţe sunt asamblate din câte trei fâșii colorate, de 41 cm
iecare, așezate perpendicular pe hampă.

2.1. Aversul
Culoarea fâșiilor este roșu-alb-roșu. Compoziţia centrală, o liră lancată de o ramură de stejar (Quercus robur) și de laur (Laurus nobilis), ocupă o suprafaţă de 54 × 54 cm. Inscripţia, broderie în altorelief,
este în limba maghiară: CSAK AZ A NÉP ERŐS, SZABAD / HOL A MUNKA MELLETT DAL
FAKAD (Fig. 1). În traducere: Numai acel popor este puternic și liber / unde alături de muncă răsare și
cântecul. Înălţimea literelor este de 6 cm. În două colţuri, pe fâșia roșie din stânga, sunt emblemele meseriilor, respectiv instrumentarul de lucru al pielarilor (sus) și al tâmplarilor (jos).
2.2. Reversul
Culoarea fâșiilor este verde-alb-verde. Compoziţia centrală, în formă de cerc, ocupă un spaţiu de
88 × 88 cm și este înconjurată de o ramură de stejar și de laur. Inscripţia este în limba germană: * NUR
JENES VOLK IST STARK UND FREI * DAS STETS DEM FLEISS UND LIEDETREU (Fig. 1).
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În traducere: Numai acel popor este puternic și liber / unde alături de muncă răsare și cântecul. Înălţimea
literelor este de 4 cm. În interiorul inscripției sunt patru litere majuscule: G, C (stânga, dreapta) și H,V
(sus, jos). Dimensiunea acestora variază între 14 – 17 cm. Deasupra compoziţiei centrale se mai ală o
inscripţie, în limba maghiară: ZSOMBOLYAI IPAROS DALEGYLET / 1893–1910, în traducere: Reuniune de Cântări a Meseriașilor din Jimbolia / 1893–1910. (Hatzfelder Gewerbegesangverein). Aici literele,
brodate în altorelief, sunt de 6,5 cm. În două colţuri, pe fâșia verde din dreapta, sunt emblemele meseriilor, pe o suprafaţă de 17 × 17 cm, respectiv instrumentarul de lucru al tapiţerilor (sus) și al ierarilor
(jos). Colţurile libere sunt ornamentate de două ramuri cu frunze de stejar, de 71 cm, respectiv de laur,
de 57 cm lungime.

2.3. Ornamentele steagului
Steagul este ornamentat cu franjuri aurii de 7 cm lungime, împletiți la bază, iar în colţurile libere sunt
ciucurii, tot din aţă aurie, ce acoperă 4 forme geometrice strunjite. Franjurii din interiorul ciucurelui sunt
din ire de bumbac răsucite, de culoare galbenă.
Hampa este din lemn vopsit în alb, iind compusă din două părţi care sunt montate prin înșurubare.
Partea superioară are lungimea de 203 cm, Ø 4 cm. La capătul distal este ixat, printr-un șurub transversal
din alamă, vârful hampei, iar capătul proximal este prevăzut cu un manșon din ier forjat, de 12 cm lungime, care se termină cu o tijă iletată de 2,5 cm. Pe această parte se ală montată vergeaua metalică, având
lungimea de 143 cm, prevăzută cu un cap ornamentat de 3 cm. Ea se termină cu un ilet și este ixată
prin 7 inele înșurubate în lemnul hampei. Partea superioară este ornamentată cu 6 șanţuri longitudinale,
aurite, iar în porţiunile delimitate de acestea se ală plăcuţele de hampă alămite, având formă de liră, de
dimensiune 3 × 2 cm iecare. Plăcuţele personalizate au fost inscripţionate prin gravare, cu numele acelor
persoane și asociaţii civile care au participat la ceremonia sinţirii steagului.
Numele de pe plăcuţe, începând din dreapta vergelei. Rândul 1 (57 plăcuţe, 1 lipsește): Siroay /
János, 1 lipsește, Reichrát Antal / ügyv. alelnök, Zsombolyai / Ipartestület, Dr. Ferch Ödön / tb. tag,
Váczy Antal / tb. tag, Vértes / Mór, Hengerm. / tisztik. Zsombolya, Lugosi / iparosok dalk., Gyertyámosi
/ féri dalegyl., Porse Vilma / tb. tag, Zsombolyai / Athletikai Club, Ladányi / János pénzt., Kir. Járásbírás.
/ tisztik. Zsombolya, Keppinger / János tb. tag, Babcsányi / Bertalan, Schumacher / János, Temesvári /
dalkör, Ganz-Gyár / r. t. Bpest, Keresk. és / iparkaszinó, Függ. és 48-as (?) / Zsombolya, Zsombolyai /
olvasókör, Dr. Bodócsi / Antal, Deckert féle / kalapgyár r. t., Treisz / Béla, Keszler / József, Reform. gőzm.
/ Zsombolya, Reitter / László, Pápé / János, ij. Freisz / Márton, Schmidt / Péter, Beck / Jakab, Egert /
Sándor, Szegedi / polgári dalk., Jemelka / Ferencz, Dr. Seemayer Károly / ügyv. Versecz, Gyártelep serf.
/ Temesvár, Mátyás kir. / asztaltársaság, Zsombolyai / Casino egyl., Gr. Almássy Dénes / Kétegyháza,
Matyé / Miklós, Stafel János / jegyz. Csősztelek, Waltl / Herbert, Ferenczy Viktor / műv. főnök, Jordán
/ Márton, Hungária téglagy. / r. t. Zsombolya, Wenczel / Péter, Dr. Reitter Imre / ügyv. Lovrin, Konrád
/ Péter, Hübner / Antal, Uitz Miklós / Kis Jécsa, Woyand / Miklós, Treisz / József, Schütz József / Lovrin,
Munk Mór / és ia Bpest, Hepp / Mátyás, Konrad / János, Treymann / József.
Rândul 2 (58 plăcuţe, 1 lipsește): 1 lipsește, Baár / József, Javorszky / Antal alelnök, Revfy Géza /
díszkarnagy, Temesvári / magy. dalárda, Keresk. és ipar. / egyl. Zsombolya, Gőztéglagyár / r. t. Zsombolya,
Stájerlaki / féri dalegyl., Almbrüder dale. / Anina Cselnik, Ofszenicai / rom. kath. dalegy., Zsombolyai
/ Adóhív. tisztik., Hum / József, Mausz / Péter, Németsztamorai / féri dalegyl., Exner / János, Dentler /
Ferencz, Schäfer / Ferencz, Bérczy / Sándor, Pauly / József, Marschall / Miklós, ij. Zeme / Antal, Tocht /
József, Reiter / Miklós, Dulácska / Andrásné, Kern / Mátyás, Kommesz / Péter, Bäcker / János, Matrisottó
/ Péter, Schwarz / Péter, Herner / István, Morky / János, Wild / Hugó, Bayer / Sándor, Wäill / Emmánuel,
Krachtusz / Ferencz, Heifénusz / Péter, Petri / Miklós, Petz / Rajmund, Gerő / Dávid, ij. Schlesinger
/ David, Schwarz / János, Reif / János, ij. Ollinger / János, Auszterlitz / Ede, Reiter / Rezső, Újvidéki
/ Liederkranz. Freilen.(?), Gr. Széchényi A. P. / né sz. gr. Csekonics A., Sztehlik / József tb. tag, Schütz
/ Lajos, Reitter Ede / gyógysz. Lovrin, Keresk. és iparb. / Zsombolya, Győri vagon / és gép. gy. egyet.
dalk., Manrin / Róbert, Losch / Antal, Németh József / lelk. püsp. Temesvár, Konrád / Mátyás, Apatini /
féridalárda, Neudenbách / Ferencz.
Rândul 3 (57 plăcuţe, 1 lipsește): 1 lipsește, Dr. Dellimanics / Lajos főispán, Zsombolya / községe,
Mártin / Mihály, Egyens. lövészegyl. / Zsombolya, Önk. tűzoltóegyl. / Zsombolya, Kistószegi / dalegylet,
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Lambert József / Anina – Cselnik, Dr. Bayer / Lipót, Dr. Stocker / József, Hengergőzm. / Zsombolya, Pick /
Rezső, Ferch / József, Dr. Hofmann / Károlyné, Engelmann / és Wéber, Dr. Strósz / Ernő, Jonaszik / Emil,
Kovács / Venczel, Diel / Nándor, ij. Kolbusz / Mátyás, Aubert / János, Messini / Imre, Schnur / György,
Stuprich / Ferencz, Rintye / Mátyás, Anton / Mihály, Schnur / Pál, Merky / Sándor, Búrok / asztaltársaság,
hierjung / József, hierjung / Miklós, Neurohr / Antal, Willing / József, Geiger Alajos / pléb. N. Csernya,
Buding E. / Nagyősz, Walczer / Lénárd, Anton / Péter, Merkler / Gyula, Dr. Schira / Endre, Wagner /
János, Bäcker / Pál, Bohn M. téglagy. / Zsombolya, Anton Antal / Budapest, Rezy Vilmos / pléb. Lovrin,
Ganzgyár / dalkör, Budafoki / dalárda, Máriaföldi / dalárda, Bpesti dohánygy. / munk. kitart. dalk., Lierban
Miklós, Danubius / dalkör, Schütz / György, Schmidt / Ernő, Bortermelők / dalegylete / FEHÉRTELEP,
Toszt / Péter, Bundák / Ferencz, Horváth / Árpád, Diósgyőri jó / szerencse dalkör.
Rândul 4 (58 plăcuţe, 1 lipsește): 1 lipsește, Fóris / József, Spuhler / Ferencz, Resiczai / (Sängerbund)
dalkör, Temesmoraviczai / féri dalegyes., Munkások / rokk. Egylete, Nagyzsámi / dalegylet, Bortermelők
/ dalegy. Temeskutas, Aradi / vagongy. dalk., Arad Csanádi / szárnyask. dalk., Zsombolyai / Józsefkör,
Zsombolyai / gazdakör, Schuld / Mátyás, Nagyteremiai / zene és dalegyes., Lippai / dalkör, Dr. Póth /
János, Zsombolyai / ált. szakegyl., Jánner / Jakab, Serf. és malátagyár. / N. szt. Miklós, Ladányi / Sándor,
habár János / aranym., Merky / Mihály, Havranek / János, Weider / Miklós, Auer / Miklós, Marton
András / N. Becskerek, Marky / Ferencz, Dr. Hrusztek / Andor, Geröfy / Miklós, Gerhardt / János, ij.
Jung / Antal, Feistl / György, Stertz / János, Kohl / József, Bandenburg / Henrik, Pick / Jakab, Titz János
/ Tor. Topolya, Stofel / János, Schlesinger / Dezső, Keller / Nándor, Humania / Asztaltársaság, Poledna /
Rezső, Dr. Reichrath / Miklós, Heinrich / Antal, Hentzi / József, Horváth / Lukács, Wájand / Pál, Stein
/ Jakab, Oberding / István, Feitz / Péter, Wéner / József keresk., Heinrich / Antal mészáros, Schaeler /
Emil, Bervanger / Henrik, Merky / Antal, Kaufmann / Károly, Dörler / Viktor, Dohányb. hiv. / tisztik.
Zsombolya, Hirt / Márton.
Rândul 5 (56 plăcuţe, 3 lipsesc): id. Reitter József / Lovrin, Schummer / Miklós, ij. Kock / János,
Takarék és / hitelegylet, id. Kock / János, Vihely Géza / Grabäcz, Dr. Schwartz József / ügyv. N. Kikinda,
Verseczi / bortermelők dalegy., Verseczi ip. / dalegylete, Reichrath / János alap. t., Bänerle / Péter, Munkás
/ dalkoszorú / VERSECZ, Lenau féri / dalegyl. Csatád, Halm / Antal, Jótékonycélú / asztaltársaság,
Fazekas / Ernő, Wágner / Péter, Schossberger / Vilma, Busch / Antal, Bandenburg / Miklós, Erzsébet kir.
/ asztaltársaság, Keks / Sebestyén, Weisenmayer / Ferencz, ij. Hepp / Mihály, Michelsz / Miklós, Frank
/ Péter, Schwartz / József, Krämer / János, Kohl / János, Hummel / Albert, Bock / Jenő, Decker Rezső
/ igazg., Fendt / József, Bernauer / József, Handel / Márton, Zappe / József, Mergl / Mihály, id. Zeme /
Antal, N. Komlósi tak. / egyl. dalárda, Holcz / Mátyás, Reitter / Viktor, Pannonia / gőzm. Zsombolya,
Bezuk / Lajos, Bezuk / István, Babosányi / Mátyás, Perlstein / Mark, Buchner / János, Szimberger / Lajos,
Dr. Diel / Károly, 3 lipsesc, Dr. Alt / Alfred, Pirkner János / országgy. képv., Babics / József, Lauter /
Miklós, Malek / Vendel.
Partea inferioară are lungimea totală de 146 cm, din care 120 cm este din lemn strunjit, iar o porţiune de 26 cm este ocupat de un ornament strunjit, reliefat, aurit, cu Ø 12 cm, care servește la mascarea
îmbinării celor două părţi.
Vârful hampei reprezintă o liră. Este din tablă groasă traforată și alămită, având 20 cm lungime, care
este susţinută de un ornament sferic, ușor turtit, de 12 cm lungime și în inal un manșon, de 10 cm
lungime (Fig. 1).

3. Stare de conservare
Starea de conservare este bună. În timp de 101 ani, materialul textil s-a decolorat, unele porţiuni
au devenit fragile, în altele se observă o uzură modică din cauza frecării materialului textil de hampa cu
plăcuţele metalice. Existenţa rupturilor mici ale materialului textil, în special în partea superioară, în zona
inelelor de ixare de hampă, crăpăturile mărunte, ruperea aţei de brodat, în câteva locuri, se datorează
tensiunilor din timpul etalării steagului. Firele aţei metalice sunt oxidate, vopseaua hampei s-a șters, în
unele locuri, prin uzură. Șapte plăcuţe inscripţionate precum și carabinele de ixare lipsesc.
Se propune remedierea tuturor deicienţelor semnalate: curăţare generală, consolidare cu integrare
cromatică și completarea zonelor lacunare și a părţilor metalice lipsă. După restaurare și conservare,
obiectul va i expus într-un mod adecvat etalării și păstrării obiectelor textile istorice.
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Fig. 1. Aversul steagului Reuniunii de Cântări a Meseriașilor din Jimbolia 1893–1910. Reversul
steagului Reuniunii de Cântări a Meseriașilor din Jimbolia 1893–1910. Vârful hampei, detaliu. Partea
proximală a hampei, cu plăcuţe nominalizate și vergea, detaliu. Partea distală a hampei, detaliu.

4. Panglicile
Panglica 1 nu aparţine steagului jimbolian. Atestă legătura între cele două coruri din două localităţi,
geograic apropiate, Jimbolia și Kikinda1 (Serbia), care au participat împreună la diferite întruniri culturale și concursuri corale.
1

Halmay Károly, 1884, Egyházi alkalmi beszéd, Melyet a nagykikindai dalárda zászlajának ünnepélyes felszentelése alkalmával
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Panglica este de culoare roșu închis, materialul textil atlas având lungimea totală de 185 cm. Funda
are lungimea de 38 cm, iind ornamentat la îmbinare cu un medalion stelat, broderie altorelief cu aţă
metalică aurie, cu Ø 6 cm. Lăţimea panglicii este de 22 cm, cu o lezardă aurie la margini de 2 cm lăţime.
Franjurii sunt simpli, aurii, de 14 cm lungime. Inscripţia panglicii 1a, în limba maghiară: Nagykikindai
Hölgyek / inscripţia panglicii 1b: Versenydija 1884. Jun. 29 (Fig. 2). În traducere: Premiul de Concurs al
Doamnelor din Kikinda din 29 Iunie 1884. Literele mari, brodate cu aţă aurie, au dimensiunea de 15 cm,
iar cele mici de 6 cm. Înaintea inscripţiilor sunt plasate, pe iecare braţ al panglicii, câte 3 trandairi, de
10 cm lungime.
Starea de conservare a panglicii este bună. Trecerea timpului însă a lăsat urme vizibile: uzură speciică,
datorită frecării materialului textil de hampă cu plăcuţe metalice, decolorare oxidativă, datorită expunerii
îndelungate la lumină și intemperii, sfâșieri discrete și tensionarea materialului textil, în special în jurul
literelor brodate cu ire metalice, în locurile de pliere. Zone lacunare și rupturi se observă în zona fundei.
Se propune restaurare și conservare integrală: curăţare, consolidare, completare precum și etalare, sau
depozitare, după caz, în modul corespunzător.
Panglica 2, de asemenea, nu aparţine acestui steag. Posibil să ie o dovadă a participării Corului
Meseriașilor din Jimbolia la evenimentul de sinţire al steagului Reuniunii de Cântări din Caransebeș
(Karánsebesi Dal- és Zeneegylet). Aversul panglicii este din material textil legătură rips de culoare albastră, având lungimea de 99 cm și lăţimea de 12 cm. Reversul este din pânză de bumbac de culoare bej.
Căptușeala este bumbac alb.
Panglica se termină cu franjuri argintii răsucite, de 12 cm lungime. Partea opusă franjurilor este prevăzută cu o tijă metalică, ornamentată la capete, de 30 cm lungime, aceasta iind prevăzută cu o sfoară
de etalare. Inscripţia este în limba maghiară: Karánsebesi dal- és zeneegylet / zászlószentelése 1886 július
4-én (Fig. 2). În traducere: Sinţirea steagului Reuniunii de Cântări și Muzică din Caransebeș la data de 4
iunie 1886. Inscripţia ocupă un spaţiu de 76 × 10 cm, literele iind de culoare argintie și sunt încadrate
într-o împletitură iligranată de argint. Literele mari au dimensiunea de 8 cm, iar cele mici de 3 cm.
Deși, la prima vedere, starea de conservare se arată bună, s-a constatat uzura și decolorarea generală a
materilului textil, rupturi și mici sfâșieri, deșirarea de pe miezul textil și oxidarea puternică a franjurilor
metalice.
Se propune restaurare și conservare integrală: curăţare, consolidare, completare precum și etalare în
modul corespunzător.

5. Cununile de laur
Cele două cununi din metal, reprezentând două ramuri de laur, au fost confecţionate din tablă de
alamă prin decupare și ștanţare. Au fost împreunate la bază cu o panglică metalică. Fructele au fost realizate prin turnare. Iniţial, întreaga structură fost argintată. Ele repreznintă premiile obţinute la participări
corale omagiale din Lugoj.
Cununa 1 ocupă o suprafaţă de 40 × 30 cm, structura metalică este ixată de o sârmă de oţel cu
Ø 0,5 cm. Lăţimea panglicii metalice este 2,5 cm, iar lăţimea fundei este de 14 cm, înălţimea este
de 10 cm. Inscripţia panglicii metalice, realizată prin gravare, este în limba maghiară: (partea stângă)
A lugosi iparosok dalköre fennállásának / 30-ik évfordulója alkalmából / (partea dreaptă) Lugos 1909
VII. 11-én / tartott díjhangversenyén (Fig. 2). În traducere: Cu ocazia serbării a 30 de ani de exestenţă
a cercului de cântări a meseriașilor din Lugoj, la concertul omagial din 11 iunie 1909. Inscripţia fundei:
(în stânga) A győztes jutalma!, Răsplata câștigătorului!, (la mijloc) felajánlva, oferit, (în dreapta) a lugosi
pénzintézetek, gyárosok és / magánvállalkozók által., de către instituţiile inanciare, fabricanţilor și întreprinzătorilor din Lugoj2.
mondott Halmay Károly csanád egyházmegyei áldozás, gymnásiumi hittanár nagykikindai segédlelkész és a nagykikindai dalárdának
rendes tagja, Nagy-Kikinda.
2
În viaţa culturală a orașului Lugoj muzica ocupa un loc de frunte. În 25 iulie 1852 a fost îniinţată prima asociaţie tematică
în acest sens: Reuniunea de Cântări și Muzică (Lugosi Dal- és Zeneegylet), care la început a promovat cultivarea și răspândirea
cântecului maghiar și german. Începând din 1902 fuzionează cu Corul Maghiar din Lugoj (Lugosi Magyar Dalárda), îniinţat
cu câţiva ani înainte, după care își schimbă numele în Reuniunea Maghiară de Cântări și Muzică din Lugoj (Lugosi Magyar
Dal- és Zeneegylet). Activitatea noii asociaţii a fost dedicată exclusiv cultivării cântecului maghiar, în special în perioada premergătoare Primului Război Mondial, în timpul președintelui Issekutz Aurél, subprefect și a dirijorului Willer József, când au fost
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Fig. 2. Emblemele meseriilor de pe steagul Reuniunii de Cântări a Meseriașilor din Jimbolia, detaliu. Cununa
metalică 1. a Reuniunii de Cântări a Meseriașilor din Jimbolia. Cununa metalică 2. a Corului de Bărbaţi din
Apatin. Panglica Reuniunii de Cântări și Muzică din Caransebeș 1886. Panglica Corului din Kikinda
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Cununa câștigată de Reuniunea de Cântări a Meseriașilor din Jimbolia, este compusă din două ramuri
de laur cu câte 8 frunze pe care sunt gravate numele și funcţia participanţilor. Între frunze sunt plasate
grupuri de fructe mici rotunde cu peţiol, în total 9 bucăţi.
Ramura din stânga, de jos în sus, se compune din 3 fructe, grup de 3 frunze (inscripţia: Ladányi J. /
pénztáros, Fazekas E. / ellenőr, Javorszky A. / alelnök), 3 fructe, grup de 2 frunze (inscripţia: Wayand J. /
Frey J., Reichrath J. / Steiner M), 3 fructe, grup de 2 frunze (inscripţia: Francen M. / Heizler P., Dörler
N. / Löwenschen V), ultima frunză.
Ramura din dreapta, de jos în sus, se compune din 3 fructe, grup de 3 frunze, din care 1 lipsește
(inscripţia: Wéber J. / titkár, Reichrath A. / ügyv. alelnök), 3 fructe, grup de 2 frunze (inscripţia: Csubinszky M. / Krisz P., Schnur M. / Kühn M), 3 fructe, grup de 2 frunze (inscripţia: Mechel A. / Szalay N.,
Majoros A. / Csura J), ultima frunză.
Cununa 2 este o structură metalică identică în formă și material cu cea precedentă. Ocupă o suprafaţă de 43 × 33 cm. Inscripţia panglicii metalice, realizată prin gravare, este în limba maghiară: (partea
stângă) 1910 augusztus hó 20. és 21-én megtartott 50 éves jubileumi / (partea dreaptă) Dalverseny „A”
csoportjának I. díja (Fig. 2). În traducere: Premiul I al grupei „A” al concursului de cor jubilar, de 50 de
ani, susţinut la data de 20 și 21 august 1910. Inscripţia fundei: (în stânga) 1859–1910, (în dreapta) Az
Apatini Féri Dalárda, adică: 1859–1910, Corul de Bărbaţi din Apatin3.
Cununa este compusă din două ramuri de laur cu câte 12 frunze pe care sunt gravate numele și funcţia participanţilor. Între frunze sunt plasate grupuri de fructe mici rotunde cu peţiol, în total 8 bucăţi.
Ramura din stânga, de jos în sus, se compune din grup de 3 frunze (inscripţia: Fazekas E. / ellenőr,
Ladányi J. / pénztáros, Javorszky A. / alelnök), 3 fructe, grup de 3 frunze (inscripţia: Heinrich F., Timár
J. / Wayand J., Steiner M), 3 fructe, grup de 3 frunze (inscripţia: Schumacher J., Francen M. / Heizler
P., Dörler N), 2 fructe, grup de 2 frunze (inscripţia: Wéber A., Konrad M., Neuner J), ultima frunză.
Ramura din dreapta, de jos în sus, se compune din grup de 3 frunze (inscripţia: Ankner M. / háznagy,
Reichrath A. / ügyv. alelnök, Dr. Reinhardt P. / elnök), 3 fructe, grup de 3 frunze (inscripţia: Csubinszky M., Dentler J. / Krier P., Schnur M), 3 fructe, grup de 3 frunze (inscripţia: Majoros A., Milesz J. /
Mechel A., Baumann K), 2 fructe, grup de 2 frunze (inscripţia: Kuzen M. / Csura J., Szalay N. / Fidler
M., Schmidt M), ultima frunză.
Starea de conservare a cununelor metalice este bună. În general, metalul este oxidat, stratul de argint
a dispărut, cu precădere în zona panglicii metalice. Prin restaurare se propune curăţarea metalului și conservarea stării obţinute alături de completarea părţilor lipsă.

Concluzii
Dintre bunurile de patrimoniu mobil textil, steagurile istorice, iind extrem de rare, au avut cel mai
mult de suferit pe parcursul timpului. Rolul lor a fost unul de coeziune socială, imbold la activitate speciică a unei grupări de meseriași, precum în Jimbolia. Modelul de faţă este considerat un caz fericit privind
obţinute succese de răsunet naţional. Activitatea corală de succes s-a continuat și după 1918, în ciuda faptului că membrii de
etnie germană au părăsit asociaţia. Un moment remarcabil a fost în august 1921, cu ocazia vizitei la Lugoj a nunţiului papal
Marmaggio, când corul format din 120 de membri a prezentat piesa muzicală „Christophorus oratorium”, sub bagheta dirijorului dr. Willer József. După retragerea sa, nivelul artistic al asociaţiei culturale a decăzut, dar sub conducerea președinţilor
Rieger Nándor, Schieszler Zsigmond, Nikolics Dániel și dr.Vincze Aladár, precum și datorită strădaniei și aptitudinii organizatorice a dirijorului Arató Andor (1887–1964), se poate considera importantă în viaţa culturală a comunitătii maghiare din
Lugoj. Activitatea Reuniunii Maghiare de Cântări și Muzică din Lugoj a fost neîntreruptă până în 1948, când a fost comasat
cu Corul Ion Vidu. Acest cor iințează la Lugoj încă din 1810 (dacă nu chiar din 1808), iind un cor al bisericii ortodoxe care,
extinzându-și activitatea și în sfera muzicii laice, se instituţionalizează și obţine un statut oicial sub denumirea Reuniunea de
Cântari și Muzică. Venirea în fruntea formaţiei, în 1889, a unei personalităţi de talia lui Ion Vidu a însemnat propulsarea pe
plan naţional a corului lugojan. În Banat, timp de decenii, „Corul lui Vidu”, considerat simbolul Lugojului, era unanim recunoscut, ca o adevarată instituţie-pilot pentru mișcarea corală din acest colţ de ţară. Alături de Reuniunea Maghiară de Cântări
și Muzică în mișcarea corală din Lugoj un loc însemnat a ocupat și Cercul de Cântări a Meseriașilor din Lugoj (Lugosi Iparosok
Dalköre). A fost îniinţat în 1879. Sinţirea steagului a fost în data de 2 august 1900. Panglica omagială se păstrează la Muzeul
Banatului Timișoara. Organizarea concursurilor corale, de cântări, la Lugoj au fost tot atâtea excepţii și erau onorate de numeroase formaţii corale și asociaţii culturale din întreaga ţară și din străinătate. Vezi: Rosenzweig 1902, 152; Stratan 1970; Metz
1981; Băcilă 2009; M-Kiss 2007; M-Kiss Hedy 2010, 121.
3
Corul de Bărbaţi din Apatin (Apatini Féri Dalárda) a fost îniinţat în 1859.

277

https://biblioteca-digitala.ro

PAT R I M O N I U M B A N AT I C U M , V I , 2 0 1 6

păstrarea stării de conservare datorită unei conjuncturi întâmplătoare de a păstra lamura steagului într-o
vitrină de sticlă, ferită de praf, departe de lumina naturală, în cadrul Muzeului Ștefan Jäger din Jimbolia.

Listă Figuri
Fig. 1.

Aversul steagului Reuniunii de Cântări a Meseriaşilor din Jimbolia 1893–1910. Reversul steagului
Reuniunii de Cântări a Meseriaşilor din Jimbolia 1893–1910. Vârful hampei, detaliu. Partea proximală
a hampei, cu plăcuţe nominalizate şi vergea, detaliu. Partea distală a hampei, detaliu
Foto: Hedy M-Kiss
Fig. 2.
Emblemele meseriilor de pe steagul Reuniunii de Cântări a Meseriașilor din Jimbolia, detaliu. Cununa
metalică 1. a Reuniunii de Cântări a Meseriașilor din Jimbolia. Cununa metalică 2. a Corului de
Bărbaţi din Apatin. Panglica Reuniunii de Cântări și Muzică din Caransebeș 1886. Panglica Corului
din Kikinda
Foto: Hedy M-Kiss
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