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800 évvel ezelőtt a barcaságoN: a NéMet lovagreNd szerepe

Az Erdélyi Püspökséget 1009-ben 
a la pí totta Szent István, Gyu la fehérvár 
szék hellyel az erdélyi magyarok és 
székelyek szá mára.

1068-ban Erdély keleti és déli ha-
tárain túl létrejött Kunország vagy 
Kumánia, és Ma gyarországgal ellen-
séges viszonyt foly ta tott.

Erdély gyéren lakott vidékeire (kun, 
besenyő,szlávstb.népesség)még
II. Géza meg hívására – 1150 körül 
– nagyszámú né  met al föl di la kos ság 
te lepedett, és ott vá rakat és falvakat 
alapított – a mai Szász vá  ros tól Ba ró tig 
terjedő területen.Nagy sze ben, e re-
de ti leg Her mann fal va, volt leg  ré gibb, 
leg fon tosabb településük. Már a XII. 
szá zad ban fel é pült Kerc cisz tercita 
ko  los tora is.

Az itt lakó székelyek tehát keletebbre 
köl töztek, míg a XII. szá zadra el nem 
érték je lenlegi lakhelyüket.

A Szentföldön 1198-ban alakult Né-
met Lo  vagrendet (Domus hos pitalis 
Sanctae Ma riae Theutonicorum in 
Ierusalem, Je ru zsálemi Németek 
Szűz Má riáról ne ve zett Ispotálya – 
betegápoló közösségnek in dult a 
rend 1118-ban, 1198-ban lo vag rend dé 
alakult)II.Endre1211.május7.után
hív ta be Ma gyar országra és a Bar ca-
ságterületéretelepítetteőket.Arend
fe l a da ta a ku nok elleni védelem, a 
határokmegerősítése,gyéren lakott
vidék te le pe sek kel való benépesítése 
volt, valamint a ka tolikus hit ter jesz tése 
a ku nok között és területi hódítások 
voltak.

Lovagrend uralta vidék határait is II. 
Endre tűzteki:ahalmágyi [Castrum 
Almage. Hal mágy (Halmagen, Halma-
jen,Hălmeag)]várgyepűjétőlagálti 
[Castrum Noil gi ant. Egyesek Nagyajta 
váraként ér tel me zik, de valójában 
UgravagySzászugra (Galt,Ungra)]
várgyepűjéig,onnanMik lós vár gye-
pűjéig[indaginesNicolai.ÍgylettMik
lósvár(Miclosoara)Székelyföldelső,
írásbanemlített települése],majdaz
Olton[Alt,Alutus]felfeléaprázsmári 
patak [Tor tillou. A prázsmári patak tu-
lajdonképpenaTatrangvize]beömlé-
séig, aztán felfelé e patak eredetéig és 
a Tömös[Timis]ésBar ca [Borsa]vize
eredetéig, és vissza Halm ágyig[Fejér:
CodexDipl.III/I.106–107.].

Ezt a Barcaságnak nevezett területet 
pusz tának és lakatlannak ír ja le az 
oklevél: „terra deserta et inhabitata”. 
Számosvitáraadottokotazelőbbi
kifejezés for dí tása. Míg egyesek 

amelett kardoskodtak, hogy a Barca-
ság „puszta és lakatlan volt”, má sok 
azt állították, hogy a „deserta” for dít-
ásban igazából „vad”-at jelent, az „in-
habita”pedigegyenestellenkezőleg
„lakott”-at, vagyis helyesen „vad és 
lakott” te rületett kapott meg a Német 
Lovagrend. Tény azonban az, hogy 
a Barcaság te rü le te akkoriban igen 
gyéren lakott lehetett.
Azoklevélszövege: „Andreas dei 

gratia Hungariae … rex … cruciferis de 
hospitali Sanc tae Mariae … quandam 
terram Bor za nomine, ultra sylvas 
versus Cumanos, licet desertam 
et inhabitatam, contulimus pacifice 
inhabitandam, et in perpetuum libere 
possidendam ut et Regnum con ver
sationem eorum propagatam dile
ta tur… Insuper libera fora et tributa 
fororum eiusdem terre eis totaliter 
indulsimus… Statiumus etiam, quod 
nullus vaivoda super eos descensum 
habeat… Prima vero meta huius terre 
incipit de indaginibus Castri Almage 
et procedit usque ad in da gi nes Castri 
Noilgiant et inde progreditur usque ad 
indagines Nicolaei, ubi aqua defluit 
que vocatur Alt, et sic ascendento per 
Alt usque ad Tortillou cadit in Alt, et 
iterum vadit usque ad ortum eiusdem 
Torrtillou, et ab ortu aque, que Timis 
vocatur, progreditur usque ad effluxum 
aque, que Borsa nominatur, deinde, 
sicut montes ninivum complectuntur 
eandem ter ram tendit usque in 
Almagium… ad nunimen regni contra 
Cumanos castra lignea et urbes 
ligneas construere eos permissimus 
… Datum … anno ab Incarnatione 
Domini MCCXI.”

A király örök birtokba adta a területet, 
a lo vagok szabad vá sárt nyithattak, 
adót, füstpénztnemfizettek,maguk
vá lasz tot ták bí rá ju kat, és azon fölül 
csak a király fenn hatósága alatt álltak. 
A kunok ellen fa  várakat és favárosokat 
építhettek. A föld ben talált kincseken 
50%-os a rányban osz toztak. 

*
A rend, nagymesterük, Hermann 

von Sal za vezetésével, hozzá is fo gott 
a föld betelepítéséhez, és a kunok 
elleni ha da ko záshoz és térítéshez [A 
megkeresztelkedettkunok1239bena
tatárokelől,Kötönyvezérvezetésével,
Magyarországra me nekültek, és IV. 
Bélakirálybefogadtaőket.Akunok
végleges letelepedése a ta tár járás 
után,1243–1244ben,valósultmeg
amaiNagykunság(CumaniaMaior)

területén.].Alovagrenddelszásztele
pe sek is érkeztek.
Megjegyzendőitt,hogyEgy2005

ben publikált cikk (Ioniţă,Adrian:
Mormintele cu gropi antropomorfe din 
transilvania şi relaţia lor cu primul val 
de colonizare ger mană. Bibliotheca 
Septemcastrensis, XII. Nagyszeben, 
2005)arrólszámolbe,hogyaszerző
és kollégái által 1990–1995 kö zött 
végzett ásatások során, Barca föld-
vá ron, a papilak és a templom közötti 
piactéren 109 olyan sírt tártak fel, 
amelyeket a sírmellékletek (II. Géza 
ésIII.Istvánpénzei)alapjánaXII.szá-
zadmásodikfeléredatálnak.Később,
1998–1999-ben a templomkertben 
még 10 ilyen sírt találtak. Ezekben a 
sírokban sajátosan helyezték el a holt-
testeket, külön mé lye dés volt ásva a 
fej számára. Az Erdélyben ismeretlen 
temetkezésiszokásnémetterületekről
származik. Ezek alapján elmondható, 
hogy Barcaföldváron német szárma-
zású lakosság telepedett le már a 
XII. században, vagyis akkor, amikor, 
ismereteink szerint, II. Géza hívására 
német telepesek érkeztek Erdélybe. 
Ígyviszontmárérthető,hogyaszent-
földi gyakorlatot követve, a Német Lo-
vagrendamármeglévővárakromjaira
építkezett, s ezért tudták olyan hamar 
felhúzni a falakat. A Prázsmáron talált, 
III. Bélának tulajdonított érme alapján 
is elmondható, hogy a Német Lovag-
rend betelepítése előttmár laktak
szászok a Barcaságon.

Alovagokmár1212benújkiváltsá-
got nyer tek a kamara haszna adójának 
könnyítésével,valamintújbirtokotis:
Ke reszt várt (Cruceburg, Kreuzburg)
az eredeti határokon túl.

A rend hódításai kiválóak voltak, a 
király a Dunáig terjesztette bir tokát. S 
mivel a lo vag rend szervezete hármas 
tagolódású volt: a lovagok (fratres 
milites vagy pug nan tes),papok(fra tres 
orantes vagy capellani)ésszolgáló
testvérek (fratres servientes vagy 
laborantes),anyugatikereszténység
(rómaikatolikusvallás)hamarelter-
jedt a Barcaságon és a meg hó dí tott 
te rületeken.
1213banVilmoserdélyi püspök

(1204–1221)arendreruháztaaplé-
bánosokkinevezésijogátazépítendő
templomokhoz. A kinevezett plé bánost 
azonban kötelesek voltak bemutatni a 
püspöknek. A Bar ca sá gon beszeden-
dőtizedrőlislemondottapüspök,de
ren de lete hatálya a lól kivette a Barca-
ságon lakó ma gyarokat és székelyeket 
(csán gó kat?),akikazutánisazerdélyi
püs pök ség nek szolgáltatták be a dézs-
mát[Fejér:CodexDipl.III/I.146–147.].
Akiváltságokatapápa1218.április
19énerősítettemeg.Apápairendelet
sze rint a plé bá nos je löl te ket azonban 
nem az erdélyi püspöknek, hanem az 
eg ri püs pök nek kel lett bemutatni – így 
aBarcaság1218tólazegripüspök
ség fenn ha tó sá ga alá került (Tamás 
egripüspök1217–1224).

(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás előző lapszámunkból.)
Az iskola és kántorlak telke „iskolaalap” 

címen maradt telekkönyvezve.
Nem gondmentes a más iskolákba 

járó katolikus tanulók vallásoktatása. 
Türkösbe a helybeli állami elemibe az 
1915/1916-os tanévben 2 katolikus 
tanuló járt: Dregus József IV.-be és 
Ledniczky István V.-be. Köpe Lujza he-
lyettes igazgató kérte a plébánost, hogy 
a vallásóráit tartsa kedd délután 2 órától, 
esetleg szerda vagy szombat délután, 
mivel a gyerekek délutánjai ezeken kívül 
mind foglaltak.

Kocsi János bácsfalusi igazgató-tanító 
értesíti, hogy abba az iskolába szept-
ember 14-ig hat római katolikus tanuló 
(Lázár Kádár Róza II. o., Vankó János 
II. o., Lőcsey Ilona III. o., Váradi Berta 
III. o., Bálint Vilma III. o., Obdrezsalek 
Rezső V. o.) iratkozott, akiknek a val lás
óráit szombat délutánra tervezték.

Bácsfaluban előfordult, hogy az ala-
csony gyereklétszám miatt akadozott a 
katolikus vallásórák díjának kifizetése is.

László Imre plébános 1915. november 
27én kérte a tanfelügyelőt, hogy utasítsa 
a fűrészmezei igazgatótanítót, hogy 
olyan órarendet állítson a növendéke-
inek, ami lehetővé teszi, hogy a római 
katolikusok (1. Kuzi Henrik I. osztályos, 2. 
Aliz Márton I. osztályos., 3. Lajos Ilona IV. 
osztályos) részt vehessenek a hétfői ka-
tolikus vallásórán Hosszúfalu-Alszegen.

Saurer Mihály hosszúfalufűrészmezei 
igazgató-tanító levele szerint pár hét 
múlva tisztázódik a helyzet: 

„Főtisztelendő római katolikus Plé bá
nos Úrnak Türkös

F. hó 4én 240 és f. hó 16án 247. 
sz. a. kelt becses átirataira tisztelettel 
értesítem, hogy f. é. november hó 28tól 
f. é. december hó 29ig betegségem 
kö vet kez té ben szabadságidőt nyertem.

A római katolikus tanulóknak hittani 
órákra való járása tekintetében még 
betegségem előtt intézkedtem.

A legnagyobb baj az, hogy a római ka
tolikus tanulók mind Fűrészmező szélén 
a Garcsin alatt laknak, és onnan messze 
a járás az alszegi iskolába.

Nézetem szerint a legcélszerűbb az 
volna, ha Főtisztelendő Plébános úr 
szerdán vagy csütörtökön du. a fűrész
mezei tanulókat külön tanítaná, tanter
met szívesen bocsátunk ren del ke zé sére 
és akkor Lajos Ilona IV. oszt. tanuló is 
akadály nélkül járhatna hittani órára. 

Kiválótisztelettel
Hosszúfalu, 1915. december 19.”
De a plébános gondja az 5 keresztvári 

mindennapi iskolai tanuló és a 2 gazdasági 
ismétlős katolikus gyermek vallásoktatása 
is.

A tatrangi, a zajzoni és a pürkereci 
vallásórák órarendjéről is értesítik: Tat-
rangon szerda délután, Zajzonban szer-
dán 11és 12 óra között, vagy szombaton 
2 órától, Pürkerecen szombat délután.

Hosszúfalu-Alszegre járt a legtöbb 
római ka tolikus gyerek állami elemi 
iskolába: 

Első osztályba: 1. Köpe Ilona, 2. Ele-
kes László, 3. Malárik Paula, 4. Armankó 

Mária; II.-ba 5. Hadnagy Ilona, 6. Szalay 
Irma; III.ba 7. Kuzi Győző; IV.be 8. 
Elekes Margit, 9. Kuzi Aladár, 10. Halász 
József, 11. Kovács János.

A polgári iskola igazgatója, Killyéni 
Endre értesíti a plébánost, hogy a folyó 
tanévben hétfőn és szerdán tartsa a 
vallásórákat heti négy órában.

Az egyházközség csak 1916. de-
cem ber 15-én kapta az értesítést, hogy 
Zsig mond Béla Gyula, türkösi tanító, 
a 24. honvéd gyalog ezred címzetes 
őrmestere hősi halált halt a Lisowice 
melletti csa ta té ren 1915. május 17-én. 
Ettől kezdve állása felszabadult és ren-
des tanítóval lett betölthető, de többszöri 
meghirdetés is nehezen hoz eredményt. 
1917. március 30-án tanítónak jelentke-
zett a kéz di száraz pataki Szántó Jenő, de 
a nehéz életkörülményekre hivatkozva 
vissza lé pett.

1917. május 9-én Zita királyné szü le-
té se napján iskolai szünnapot tartottak 
ün nepi istentisztelettel.

Az 1917- évi jégverés kárt okozott a 
plébánia és az iskola épületén is. Ezeket 
az erdélyi római katolikus vallásalapból 
fedezték.

1917-ben az egyháztanács, mely 
az iskolaszák szerepét is betöltötte, a 
következőkből állt:

Türkösből: Lécz János megyebíró. 
Midauer Bernát, Boga Jenő, Boros Sán-
dor, Sóslukács Mihály, Sóslukács János, 
Jani János, Kardi György, Tóthpál János.

Bácsfaluból: Benke Mihály, Varga 
András.

Csernátfaluból: Ribényi Dániel, Fejér 
János, Ziegelvangel Herman.

Hosszúfaluból: Novák Oszkár, Kuzi 
Gusztáv, Veres István, Kovács Simon.

1918. március 23án kelt Gusztáv 
Károly püspök levele, melynek e./ pa-
ragrafusa a római katolikus iskolákra 
vonatkozik. „Nyilatkozzék az iránt, vane 
a községben oly katolikus iskola, melyet 
a község tart fenn, s amely voltaképp a 
hiányzó községi iskolát pótolja? Ha ilyen 
van, látogatjáke ezen iskolát másval
lásúak? Milyen számban? A számnál 
külön figyelem fordítandó a más vallású 
birtokosok cselédeire, valamint a jogi 
személyek: gyárak, részvény tár sa ságok 
alkalmazottainak gyermekeire, akiknek 
száma külön szintén közlendő.”

1919ben megszűntették a türkösi 
magyar királyi állami elemi iskolát, s 
átalakították román állami iskolává. 
Emellett az „1923/23es tanévben 
magyar nyelvű szekciót állítottak fel 1 
tanerővel”. 1914/25-ös tanévben már 
három tanerős ez az iskola. „A magyar 
nyelvű óvoda 1918ban megszűnt, és 
helyébe román nyelvű óvoda állíttatott 
föl.”

1920 és 1926 között Vigofszky 
József a kántortanító, 1926/27-ben 
Borbáth Sándor, 1928 és 194o között 
Dobránszky József, 194otől 1943ig 
Bartók Erzsébet, 1943 és 1945 között 
Erőss Erzsébet, aki után az iskola álla-
mosításáig Péter Ernő.

Egy 1921ből fennmaradt kimutatás 
sze rint Türkösön (51 tanuló) és a le

ány egy házközségként hozzá tartozó 
Bodolán (27 tanuló) kívül Hosszúfalu-
ban (32 tanuló) is működött rövid ideig 
katolikus iskola.

Az egyházközség anyagi gondjai sú-
lyosbodtak, ugyanis „az 53/924. sz. alatt 
kelt bejelentés dacára az egy ház köz ség 
a földosztáskor mellőzve lett, holott telje
sen vagyontalan (…) Türkös községtől 
kisajátított 22 hold szántóból a román 
görögkeleti egyház 5 h, lelkész 5 h, és 
a többi a román tanítók között osztatott 
ki”. A község, valószínű, azzal indokolt, 
hogy nem maradt kiosztható területe, 
ugyanis Márton Mózes plébános kérte, 
hogy ebben az esetben a tör vé nye sen  
járó területet csatolják az erdélyi római 
katolikus státus vallási és tanulmányi 
alapjához.

Az egyházközségek 498/1925. szám
mal jóváhagyott szabályzata II. feje-
ze té nek 18. §. az egyháztanácsra és 
is ko la szék re vonatkoztak:

„Az egyháztanács és iskolaszék tagjai 
hivatalból:

a.) a plébános,
b.) a helyi szolgálat szerint idősebb se

gédlelkész – hol több segédlelkész van,
Választás utján:
c.) a főgondnok,
d.) számadó gondnok,
e.) a katolikus iskolák tanítóinak kép

viselői. Ha egy férfitanító van, az tagja 
az egyháztanácsnak; két férfitanító kö
zül az igazgatótanító vagy az idősebb 
férfitanító; (…)

A katolikus iskolák tanítói a közgyűlés 
által az egyháztanácsba nem vá laszt
hatók be.

f.) az egyháztanácsosok száma a 
hitközség nagyságához képest 6 – 30
ig terjedhet, a póttagok száma a rendes 
tagok ?a.

g.) 19.§. Az egyháztanácsosokat, 
főgondnokot, és gondnokot, valamint 
a póttagokat a közgyűlés, a tanítók 
képviselőit a tantestület választja három 
évre. Csak olyan férfiak választhatók, 
kik az egyházközségben tiszteletnek 
örvendenek, katolikus életet folytatnak 
s egyházilag érvényes házasságban él
nek (ha nősek), 30ik életévet betöltöttek 
és írniolvasni tudnak.

h.) A megválasztott főgondnokot 
és gondnokot a püspök nevezi ki, a 
megválasztott tagokat a püspök erősíti 
meg. (…)”

1926. október 6án a püspök Borbáth 
Károlyt helyettes kántortanítónak nevez-
te ki az iskolába, aki nem foglalta el állá-
sát, mert be kellett vonulnia katonának. 

Ebben az évben a türkösi római katoli-
kus elemi iskola működését sze mé lyi és 
dologi szükségletekre összesen 4 531 
korona államsegéllyel segítették.

1935. szeptember 9-én írt levelében 
így írt a Türkösből távozó plébános 
utódjának: 

„A türkösi plébániához 10 község 
tartozik: Türkös, Bácsfalu, Csernátfalu, 
Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerec, 
Bodola, Keresztvár, Derestye. Bácsfalu, 
Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu össze 
van épülve egyfolytában, mintegy 7 km 

hosszúságban, Tatrang, Zajzon, Pür
ke rec megint egy csoportban Türköstől 
9 – 10 kmre, Bodola önálló szervezettel 
bíró filia Türköstől 14 kmre, Keresztvár 
Bodolán még túl 5 kmrel, Derestye Tür
köstől Brassó felé 1 km. Türkösben van 
templom és egy tanerős 4 osztályú elemi 
iskola, Bodolán van templom (a Béldi
udvarban) és egy tanerős 7 osztályú 
elemi iskola (a gróf nemesudvarban). A 
bodolai tanítónő, aki a templomi kántori 
teendőket is végzi, lakást és teljes ellá
tást kap a Gróf Mikes udvarában. 

Türkös és Bácsfalu iskolaköteles 
katolikus gyermekei nagyobbrészt a 
türkösi katolikus iskolába járnak, de 
elég nagy számban vannak az állami 
iskolába járók is. Csernátfalu és Hosz
szúfalu katolikus gyermekei, mintegy 
70 szét vannak szóródva 8 iskolába 
(állami, ev., ref., gazdasági, iparosta
nonc, gim ná ziumi). A bodolai katolikus 
gyermekek majdnem mind a katolikus 
iskolába járnak. Ezeknek oktatása sok 
gondot nem okoz, mert a tanítónő nagy 
hozzá értéssel lelkiismeretesen elvégzi a 
hitoktatást. Keresztváron is van minden 
évben 7 – 8 gyermek. tatrang, Zajzon, 
Pürkerecen 2 – 3 . Derestyében 5 – 6.. 
terhes funkció, én a legjobb akarat mel
lett sem tudtam eljutni mindenhová (…)

A türkösi iskola rendben van. Nyilvá
nossági joggal bír(…) A bodolai iskolá
nak nincs nyilvánossági joga, fennma
radása a bodolai mágnások jóakaratától 
függ. A tanítónő Lock Erzsébet, bánáti 
sváb leány, elsőrangú tanítónő, aki nagy 
segítségére van a plébánosnak (…)”

Az 1935-ben Türkösre kinevezett 
Szőcs Béla így jellemezte tanítóját: „Kán
tortanító Dobránszky József. Elég jó ta
nító és elég szépen éneklő kántor. Érti a 
dolgát és elég pontosan teljesíti. Hét éve 
van az egyházközség szolgálatában. 
Családos, van egy elég szimpla felesége 
és egy 8 éves jó kislánya…” Karácsony 
estéjén szép pásztorjátékot rendezett, 
és az iskolások koruknak megfelelően 
vettek részt az egyházközség életében. 
„Áldozócsütörtökön volt a gyerekek 
ünnepélyes elsőáldozása: 15 gyerek 
vette magához először az Úr Jézus 
szent testét. Utána a plébánia udvarán 
szeretetreggeli volt az egyházközség 
jobblelkű tagjainak adományából. Szép 
volt…

Az iskolai év befejezése a szokásos 
módon és elég jól folyt le. Délután volt az 
összes katolikus gyerek hittan vizsgája. 
A szokásosnál több résztvevő volt a 
kedves ünnepségen.”

A bejegyzés folytatásából kiolvasható 
az is, hogy nem volt mindig felhőtlen a 
viszony a tanító és pap között, de ez 
hamar rendeződött.

„A katolikus iskola vizsgája a kántorta
nító rosszakarata miatt kedvezőtlen idő
ben s a plébános tudta és beleegyezése 
nélkül, kevés jelenlevővel volt meg, me
lyen sem én, sem a főgondnok, gondnok 
iskolaszék nem volt jelen.”

(Folyatatása a 3. oldalon.)
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Kovács leHel istváN

800 évvel ezelőtt a BarcaságoN: a NéMet lovagreNd szerepe
(Folytatás az 1. oldalról.)
1221-ben II. Endre ren del ke zett az 

elfoglalt várföldek visszavételéről, a
végrehajtáselőttazonbanIII.Honorius
pápa köz be njárására ezt a Német 
Lovagrendrenemvonatkoztatták, sőt
még újabb ki vált sá go kat kapott a ki-
rálytól: a szabad só szál lítás jogát az Olt 
ésaMarosvizén,ésazt,hogyasaját
jobbágyaikvámfizetésnélkülutazhat- 
tak.
1223-banapápahárombullábanren-

delt el az önálló es pe res ség fel állítását 
a Bar ca ságon. Ez az esperesség köz-
vetlenülapápátólfüggöttvolna,semaz
erdélyipüspök,semazesztergomiérsek
nem gya ko rol ha tott felette joghatóságot.
Azerdélyipüspökségből tehátkivált

a szebeni dékánságés prépostság,
valamintBarcaság területe, amelyet
az esztergomi érsekség alá ren- 
 deltek.
Raynalderdélyipüspök(1222–1240)

emiattösszetűzésbekerültalovagokkal.
III.Honoriuspápa1224.április30-án

négybullátadottkiaNémetLovagrend-
del kapcsolatban.Azelsőbenenge-
del mes ség re intette a pap ságot és a 
lakosságot,abarcaságidékániránt.A
második ok le vél lel a bar ca sá gi dékánra 
ruháztaaBarcaságegyházitörvényke-
zé sé nek jogát. A harmadikban a szent-
székvédelmealáhelyezteaBarcaságot,
s meg til tot ta a ma gyar országi és erdélyi 

érsekeknek,püspöknekazegyházibírói
ha talom gya kor lá sát. A negyedikben a 
pápaaBarcaságotközvetlenülapápai
székuralmaalárendelte.
II.Endreszintén1224-benadtakia

Dip lo ma Andreanumot,azerdélyiszá-
szok arany szabadságlevelét (azerdélyi
szá szokneve félrevezető,mertnem
Szászországból, hanemaRajnaés
Moselvidékéről telepedtekErdélybe). 
Akiváltságlevélmegszüntetteaszász-
földönméglétezőkisebbispánságokat
ésaszászokatamagyarurakközül
kinevezettszebeni ispánalárendelte,
betartvaaszubszidiaritáselvét.Kisebb
ügyekbenaszászoksajátbíráiítélkez-
tek,nagyobbügyekbenaszebeniispán.
A régi is pán sá gok helyén hét szász szék 
alakultmeg.Az1224-esAndreanum
Európaelsőterületiautonómiájátbizto-
sí tó tör vé nyes okirat. II. Endre a szász 
szabadságjogokatabbanállapítjameg,
hogy egy nép legyenek Szászvárostól 
Barótig,beleértveaszászsebesiszéke-
lyek földjét és Daróc földjét is.

A német lovagrend hódításai egyre in-
tenzívebbeklettek,azelfoglaltbirtokokat
pedig fegyveresen próbálták megtartani. 
A lovagok ön álló államiság létrehozá-
sára törekedtek, kővárakatépítettek,
és a leg ma  ga sabb pápai kiváltságokra 
hivatkoztak.
II.Endre1225tavaszán,Cruceburg

bevételeután,fegyvereserővelkiűzte

őketaBarcaságból (ehhez természe-
tesen Gert rúd 1213. szep tember 28-án 
bekövetkezetthalálaishozzájárult,hisz
a rend elveszítette leg fon to sabb magyar-
országitámogatóját).
Apápa1225.június12-énmegbízta

Egres,LilienfeldésKercciszterciapát-
jait,hogyvizsgáljákkialovagrendésa
magyarkirályügyeit,ezekmegállapítot-
ták,hogyarendténylegkirályiföldeket
foglaltel.II.EndreésIII.Honoriuspápa
közötti több levélváltás ellenére a ki rály 
nem akarta visszafogadni a rendet.
Ezt követőenaNémet Lovagrend

aBaltikumban telepedett le,éssaját
államot alapított.

A Német Lovagrend tizennégy esz ten-
dősbarcaságitartózkodásaalattjelentő-
senbefolyásoltaavidék,Erdély,deaz
egészországfejlődésétis,különösena
várak építése terén. Entz Géza szerint 
a Német Lo vagrend várai ,,Erdély, sőt 
az egy ko rú Magyarország legkorsze
rűbb várai le  het tek, s egységes, magas 
színvonalú védelmi rendszert alkottak e 
fontos területen”.
Azötlovagvár[azötkővármellettföld-

és favárakat még épített a Lovangrend 
mástelepülésekenis,sőtlehetegyha-
todikkőváratis](Marienburg – Földvár 
–aNémetLovagrendfőbarcaságivára
volt,SzűzMária,a rendvédőszentje
nevét vi selte: castrum Sanctae Ma riae; 
Cru ce burg – a Király-hegyen; Királykő 

vára – Ru căr falutul északra; a fe ke-
tehalmi Fe ke tevár; a barcaszentpéteri 
Tatárvár [egyes történészek szerint 
erősen vitatott, hogy az ötödik vár
Höltövény (Krizba)vára (Heldenburg)
lenne])belsőkápolnákkal voltellátva
avallásgyakorlásaszempontjából,de
a lovagoka településeken isépítettek
templomokat,vagyutasításokatadtak
templomoképítésére.EntzGéza (Er
dély építészete a XI–XIII. században. 
Kolozsvár,1994.)szerint:,,A Barcaság 
kő egy  há zai mind 1200 után lé te sül tek, 
még pedig a lo vag rend o da te le pí tésével 
kap cso  lat ban.”
A lovagrendkiűzéseután II.Endre

kiváltságos jogokat adott a szász te-
lepeseknek, hogyelválasszaőket a
Lovagrendtől,kiegészítetteterületeiket,
ésönrendelkezéstbiztosítottszámukra.
AmaiBrassó területéna lovagokkal
érkezett szász telepesek három kisebb 
települést alapítottak:Brassót,mely
aSzentMárton templom,valaminta
mai Hosszú ut ca és Kö zép utca talál-
kozása táján volt; Ber ta lant,aSpreng 
hegy keleti ol da lán; s Co ro nát a mai 
Feketetemplom körül,aBarcaságon
pedigtöbbkisebbszásztelepülésislét- 
rejött.
A lovagrend kiűzéseután ismeg-

maradta területönrendelkezése,sa
történelem folyamánnagyautonómiát
élvezett.

HocHBauer gyula, szaBó Mária MagdolNa

B r a s s ó  M e g y e  M a g y a r  t a N N y e l v ű  i s K o l á i  r é g e N  é s  M o s t : 
a  t ü r K ö s i  r ó M a i  K a t o l i K u s  e l e M i  N é p i s K o l a

(Folytatás a 2. oldalról.)
„Június 14-én szép, megható és 

kedves szü lők napját rendeztem, me
lyen a kán tor tanító is közreműködött 
– parancsra – egy néhány ének beta
nításával és le ve ze té sével. Szavaltak, 
jeleneteket adtak elő s egy hatásos 
ünnepi beszédet mondott egy nagyobb 
fiú.”
Az1937-es„iskolai év megkezdése 

a szo kásos nehézségek között folyt le: 
a beiratkozásnál a türkösi állami iskola 
igazgatója nem akarta az evangélikus 
gye re kek igazolványait aláírni, de végül 
a szülők és az én erélyes fellépésemre 
mégis megtette. Sikerült Türkösön 2, 
Bo do lán 4 gyerekkel többet behozni az 
is ko lába, így a gyereklétszám szapo
rodott. Az ellenőrző látogatók egészen 
rossz aka rata miatt nagyon nehéz az 
iskola élete.”

„Türkösön ebben az évben nem vol
tak el sőáldozók. Nem volt elég fejlett 
gyer mek.”
MajláthGusztávKároly 40 éves

püspöki jubileumaalkalmábólmájus
1-énazünnepiszentmiseutánazis-
kolábantartottünnepségen iskolás is
szerepelt:aVII.osztályosSóslukács
Ida szavalta dr. Jánosy Béla Ünnepi 
ódacíműversét.

A tanév végi vizsgákon az iskolások 
ekkor is szépen és jól szerepeltek hit-
tanból(június13-án),majdmásnapa
többi tan tárgy ból.
Aközhangulategyrekedvezőtlenebb.

Ez nyomasztóan hat a plébánosra is: 

„A bukaresti Benar család értékes és 
szép oltárterítőt ajándékozott a Szent-
Antal oltárra. Sajnos, a helybeli hívek 
áldozatkészsége teljesen kihalt. Plety
kálni, bolondul beszélni és bírálgatni 
annál jobban értenek. Hogy mi lesz 
a végső sorsuk, csak a Jóisten tudja. 
Ilyen hívekkel nagyon nehéz iskolát 
fenn tar tani,…”–panaszolta.
Ámévvégéreez jóra fordul,mert

akkor már lelkesen számolt be az 
eredményről: „Az elmúlt iskolai évet 
szép műsorral fejeztük be, az újat meg 
lelkesedéssel kezdtük meg. A szülők 
is kezdik értékelni a magyar nyelv 
fontosságát és a katolikus felekezeti 
iskola magasztos hivatását.. katolikus 
és evangélikus mind ide szeretné be
íratni gyerekét, még olyanokat is, kik 
állami iskolába jártak ez idáig. Sajnos, 
csak 12 gyereknek van engedélye 
a katolikus iskolába járni. A türkösi 
evangélikus magyar hívek pedig 
komolyan akarnak tárgyalni, hogy kö
zösen építsünk egy iskolai helyiséget, 
vagy bővítsük a miénket, hogy minél 
több magyar gyermek juthasson be 
a fele ke zeti magyar iskolába. A tervet 
szívesen fo gadjuk és pártoljuk is.”

De a helyzetet gondok terhelik 
továbbra is.Az iskolátellenőrzőha-
tóságokkifogásolták,hogyazegyik
tanterem falanyirkos, tehátegész-
ségtelen. A nyár folyamán végzett 
8000 lejbekerült javításokköltségeit
csakhosszasutánajárássalfedeztea
kolozsvári központ.

És egy év múlva már jött a világhá-
ború.

„Szomorúan rossz, hideg időben 
és igen zavaros háborús körülmé
nyek között kezdődött meg ez az év. 
A szegénység pedig igen érezhető, 
különösen a katolikus hívek között. A 
férfiakat egyre-másra hívták be kato
nának, vagy munkára, segélyt pedig a 
családnak nem adnak, vagy ha adnak 
is, olyan keveset, hogy az számításba 
sem jöhet.

Ilyen körülmények között az egy ház-
köz ség élete sem zavartalan. Egyházi 
adó alig jön be, kiadás pedig van. 
Fájjon a sze ren csétlen plébánosnak a 
feje, hogy mi ből fizeti a türelmetlen és 
követelőző tanítót, aki egy-két hónapja 
nem kapja a fizetését… 

A vizsgák rendben, de háborús han-
gu lat ban folytak le…

A bécsi döntés Türköst is érintő kö-
vet kez ménye, hogy a kántortanítónk, 
Dob ránszky József is fejvesztetten 
lemondott és ÉszakErdélybe szökött. 
A plébános egyedül maradt a helyén. 
Az iskolai beíratásokat is a plébános 
vé gez te, azután küldtek csak tanítónőt 
Bartók Rozália brassói lakos személyé
ben, aki a városból jár ki az iskolába.

A tanulók létszáma a megengedett 
42, ha lehetett volna, annál jóval több 
is lenne…

Karácsonykor az iskolában szép ka
rácsonyi ünnepélyt rendeztünk, közel 
45 000 lejt osztottunk ki a szegények 
között…”
Ilyen,azünnepi szertartástól füg-

getlenített belépőjegyes karácsonyi
előadást szerveztek1940-ben isaz
iskolaegyik termében,báraháború
miatt már igen ne hezen adták meg erre 
az engedélyt. 
1941-ben „iskolánk sem lanyhult a 

hitvallás és magyar nevelés munká
jában. 43 tanulóval, létszámon felül 
működünk, habár az anyagiak hiánya 
nagy terheket ró a fönntartó főható
ság és a helyi plébános vállára”–írta
számvetésében a plébános szomorúan 
kiegészítve,hogy „sem a bácsfalusi, 
sem a türkösi magyar egyházközség 
nem járult semmivel sem hozzá az 
iskola fenntartásához, pedig több volt 
az evangélikus növendékek száma 
mint a katolikusoké”,pedig lettvolna
lehetőségükerre,ugyaniskészpénz
maradvánnyal zárták az évet.

(Folytatjuk)
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Dr. BeNcze MiHály

a  k e t t ő S  k e r e S z t  t i t k a

BáliNt aNDráS jegyzeteiBől (az 1920-aS évek Derekáról)

j e g y z e t e k
Tankönyvek
Protestáns szellemű olvasó és 

tan köny vek re van szükség. De míg 
a tanterv nincs meg, mindaddig 
tankönyvekről szó sem le het. Fele-
kezetek közi tanács!

Az iskolai év beállta előtt
Idejét múlta az a kijelentés, hogy 

„gyer me  künk minek tanuljon, úgy-
sem lesz pap be lőle”. Soha olyan 
nagy szükség nem volt a tanulásra, 
mint ma. Bármilyen tár sa dalmi állá-
sú egyén csak úgy állhatja meg a 
helyét az élet forgatagában, ha kellő 
is meretekkel bír. Jelenleg elég sok 
elvárás van minden pályán…

Tűnődés
Egy értelmes öreg magyar, aki 

gyorsan meg alkudott az adott hely-
zettel, ha ma ro san gondolkodóba 
esett, mivel egy különös je lenségnek 
a magyarázatát nem tudta se hogy 
sem megtalálni. Tűnődött sokáig, 
hogy miképpen lehet 150 – 200 gyer-
mek is kola nélkül, ott, ahol négy-öt 
tantermes is kolák állanak egészen 
vagy részben ü re sen, s elcsodálko-
zott, midőn tudtára ad ták, hogy az az 
iskola az államé.

Ne csodálkozz, öreg magyar, hisz 
hány szor volt rá eset, hogy a gyer-
mekek szá zai nem járhattak iskolába 
tanterem hiány miatt, Emlékezz a 
gyermekkorodra, mi dőn apáid évekig 
kérelmeztek, de ké ré sük hiábavaló 
volt. S mindaddig nem in té ző dött 
el, míg saját maguk nem építették 
fel iskolájukat. Hogy sietett akkor a 
falu ap raja-nagyja kivenni a részét 
a munkából, s midőn tető alá jutott 
a hatalmas épület, mily megelége-
déssel pihent meg mind annyiunk 
lelke, s mily büszkén nevezte a 
gyer meksereg „a mi iskolánknak”! 
Valóban ez az iskola a gyermekeké 
volt, mert a la kosok kitartó munkáját 
a gyermekek iránti szeretet vezette, 
irányította.

Az a négy-öt tantermes iskola, 
melynek üres szobáiban összehal-
mozott padok és ijesztő csend gon-
dolkodóba ejt, ez az is ko la az államé. 
Még nemrégen vidám gyer mek sereg 
töltötte be, amely magáénak ne-

vezhetett mindent benne, mert akkor 
e zen iskola a gyermekeké volt. De a 
tu do mány és pedagógia azóta sokat 
haladt. A mai felvilágosodott korban 
nagyobb szük sé ge van az államnak 
iskolára mint a gyer me keknek.

Bizonyára a modern pedagógia út-
ján ha ladó nagyjaink jöttek rá, hogy 
egy vi lá gos, tiszta levegőjű iskola-
szobában ta nu ló gyermekek igen 
elkényelmesednek, do  logkerülőkké 
válnak, szükséges tehát, hogy szűk, 
sötét és poros szobákban már ko-
rán megszokják a nyomorúságot, 
mert an nak a megismerésére az 
élet rövid.

A család és iskola
A család és iskola viszonya olyan 

volt ed dig, mint az egymást soha 
meg nem ér tő embereké. Amit az 
egyik megkövetelt a gyermekétől, 
éppen az ellenkezőjét kí ván ta a má-
sik. Ha ez a szeretetet cse peg tette 
gyermeke szívébe, kiirtotta azt a má-
sik. A lélek művelését a gyomor vá-
gya inak kielégítésével, a becsületes 
ma ga viseletet a rossz példaadással. 
Vég e red ményben a két fél torzsalko-
dása miatt a büntetés a gyermeket, 
s ezáltal mind annyi unkat érte. Innen 
származott a tár sa dalmi téren az 
az aránytalanul nagy vissza élés, 
melyet nap-nap után szo mo rú an 
tapasztalhatunk. Figyeljük csak 
meg a mai fiatalság lelkületét, kár-
örvendő mo so lyát szerencsétlenül 
járt embertársai fe lett, kegyetlen 
módját az állatokkal szem ben; néz-
zük magatartását, mily hatal mas nak 
érzi magát a gyengébbekkel szem-
ben, s mily szolgalelkűvé süllyed az 
erősebbek láttára. Mindez nem a 
mű velet lenség jele? És ennek okát 
a családi és iskolai nevelés ellen-
tétességében ke res hetjük. Amikor 
pedig az ifjút ha szon ta lan, gonosz 
cselekedetéért, illetlen ma ga viselete 
miatt feddjük, egyúttal ítéljük el a 
szülőit is, kik nagyban előmozdítói 
a rossz cselekedeteknek.

Még számtalan hibáját sorolhat-
nók fel az ifjúságnak, melyeken a 
család és is ko la van hivatva segíteni 
a kölcsönös mun kálkodás, az egy-
mást megértő érint ke zés által. (…)

Őseink isteni küldetésként hasz-
nálták a kettős keresztet, mert a Világ-
egyetem az ősi magyar világképben az 
anyag, az élet és az öntudat egységes 
egésze. A ket tős kereszt írásjelként fel-
tűnik a Ta tár la ka-i korongon. A szöveg-
környezetet fi gye lembevéve a jelentése 
“az ég felső régiója”, a menny, vagyis az 
ég. E korong 1200-1400 évvel korábbi 
minden me zo po tá miai írásos leletnél. 
A sumir-akkád pe csét hengereken is 
feltűnik a kettős ke reszt, ősképe egy 
vastagabb szárból el á ga zó két virá-
gos vagy bimbós ág. Az e gyip tomi és 
a szkíta hagyomány is bő vel ke dik a 
kettős keresztben. A kereszt, az ókor 
legkegyetlenebb büntető eszköze a fö-
níciaiaknál és a punoknál divatozott, a 
gö rögök rabszolgák, gonosztevők és a 
szö kevények kivégzéséhez használták, 
a pu noktól vették át a rómaiak. Nagy 
Kons tan tin bizánci császárnak a kereszt 
je gyé ben kivívott győzelme után, a csá-
szári zász ló rúdjára a régi sas helyére 
tűzte ki Krisztus monogramját, ez lett 
a keresztes zászló. A kettős kereszt 
az egyházi he ral dikában eredetileg a 
pátriárkákat, majd az érsekeket illette 
meg. A kettős ke resz tet Bizáncban 320 
körül kezdték használni, a mikor Nagy 
Konstantin császár é de sany ja, Szent 
Ilona Jeruzsálemben Jézus sze mé-
lyéhez kapcsolódó kegytárgyakat kez-
dett gyűjteni. A Golgota hegyről elhozta 
azt a keresztet, mely vélhetően Jézus 
keresztje volt, ebből is kettős kereszt  
lett.

*
A magyar népi motívumokban is 

meg ta lálható a kettős kereszt. Ennek 
több for má ját őrizték meg a csángó 
varrottasok. Hét faluban, egykoron 
minden családnak meg volt az ősöktől 
örökölt lapocka. Min den család saját 
ősi jelképét faragta rá, tár sítva a kettős 
kereszt és a nap vál to za taival. Ez volt a 
férfiak “sze mély a zo nos sá gija”. A borica 
férfi beavató táncban ezzel a lapockával 
idézték meg a téli napforduló ide jén az 
ősök szellemét, kérve a család és a 
haza védelmét. A női boricában a hold 
volt a jelkép, amit szintén a kettős kereszt 
vál tozataival társítottak, és ezt szőtték, 
varr  ták családi hagyománként a lányok 
ru házatába és a szallgokra. Ez a ruházat 
volt a lányok “személyazonosságija”. A 
női bo ricában ezek e jelképek az ősök 
meg i dé zése mellett a gyerekáldást 
vonzották be.

A magyar címerben a kettős kereszt 
(crux gemina) a keresztény hagyomány 
sze rint Szent István király apostoli 
ki rály ság nak jele, azért, mert Szent 
István u gyan úgy, mint az apostolok, 
előzmények nél kül és az Apostoli Szent-
székkel együtt mű ködve teremtette meg 
Magyarország egy házszervezetét. A 
kettős kereszt Ma gyar országról széles 
körben elterjedt az e gész nyugat- és 
kelet-európai címer hasz ná latban, 
mert Magyarország nem csat la kozott 
Nyugat-Európához és a római ka to-
licizmushoz, hanem éppen fordítva 
tör tént. Egy nemlétező nyugateurópát, 

– ál lam és politikai és társadalmi élet 
szem pont jából –, gyakorlatilag egy 
nem létező é szak európát, keleteurópát, 
és dél eu ró pát, Európa központjából, 
belsejéből meg pró bálták a magyarok 
az emberi szintre fel emelni.

A kettős kereszt a rovás ábécé gy 
be tű jele, s mint ilyen, a magyar ősval-
lás ta ní tásainak is legfőbb, legintőbb 
jele. Szo kás volt a mássalhangzók 
elé E hangot mon dani, így a gy egyet 
jelent. Az egy régi magyar jelentése 
szent, vagyis Szent Ma gyar Föld, ha 
hozzátesszük a hár mas hal mot, akkor 
a rendezett államhatalmat jel képezi, a 
rajta levő Szent Korona pedig azt mu-
tatja, hogy ez királyság ál lam for mában 
valósul meg. A magyar szóban a mag + y 
= jaó, jó szavunk hasonulása + ar (úr) +ra 
(Napisten) szótagok össze ol vas va adják 
a Rá-Napisten-jó-népe ki fe je zést. Az i, és 
y betűk kiejtésében a j más salhangzónk 
hangalakja is fel is mer he tő, mint a Jón-
tenger (Mare-iónium) kiej té sében. A „gy” 
kettősbetűnk az y lágyító ha tásával kelet-
kezett. Teljesen egyér tel mű a fogalmak 
keletkezésének azonossága.

A kettős kereszt vízszintes szárai 
eredetileg egyenlő hasszúak voltak. 
Az al só vízszintes vonal a test, a felső 
víz szin tes vonal a gondolat – az ész 
–, a füg  gőleges vonal az érzés – a 
lélek – jel ké pei. Az ősi rovásjeleknek 
nem csak hang, de fogalomértékei 
is voltak, néha nem is egy, hanem 
több. A rovás gy-nek, va gyis a kettős 
keresztnek a fo ga lom ér té ke: egy. Ér-
dekes, hogy vajon egy nyil ván valóan 
három vonalból álló jelnek, miért pont 
EGY a fogalomértéke? A magyar mon-
davilágban, és a keleti tanításokban 
(hin duizmus, buddhizmus) is mindig 
hár mas világról beszélnek. A rovás gy, 
vagyis a kettős kereszt pedig egyben 
három jel, a mik egymásból, és egy-
másra épülnek. Ha a kettős kereszt 
felső vonalát el tá vo lít juk, egy rovás 
i-betűt kapunk, aminek fo galomértéke: 
Isten. Ha az alsó vonalat is eltávolítjuk, 
marad egy függőleges vo nal, ami az 
sz-betű volt őseink ábé cé jé ben. Ennek 
a betűnek fogalomértéke: szer. A szer 
szógyökünk az egyik leg je len tősebb 
ősi gyök, jelentősége sajnos nap jainkra 
teljesen háttérbe szorult, de töb bek 
között a szer-elem, a szer-etet gyö ke, 
őseink szerint a világ alap rit mu sá nak 
meghatározója. A kettős kereszt te hát 
egy olyan jel, ami hordozza ma gá ban 
a világ legnagyobb bölcsességét. Hisz 
ha felbontjuk ezt a jelet, akkor látjuk, 
hogy tartalmazza a földön fellelhető 
leg na gyobb bölcsességet, a hármas 
világ alap törvényét. Ez a törvény pe-
dig a kö vet kező: a szeretet és Isten, 
egy. Aki pedig a szer-rel él, táplálkozik 
belőle és átadja felebarátjának, boldog 
ember. A kettős kereszt az egészséges 
embert jelképezi, mert az ember test-
ből, tudatból, és lé lek ből tevődik össze, 
és ezeknek egy más sal harmóniában 
kell lenniük. A ma gyar nép a nemzeti 
jelképei alapján, az e gyetemes értékű 
tudás népe.

A Brassói EKE szervezé-
sében 2015. február 26-án 

Négyfaluba és Brassóba 
látogatnak a Hazajárók!

Közönségtalálkozó a 
Duna TV magyar örökség-
díjas honismereti magazin 
műsorának főszereplőivel: 

KENYERES OSZKÁRral és 
JAKAB JÁNDORral.

12 órától a négyfalusi 
Zajzoni Rab István Középis-

kola tornatermében
18 órától a brassói Áprily 

Lajos Főgimnázium díszter-
mében.

A rendezvények házigazdája: 
Kovács Lehel István

Partnerek: EKE Brassó, 
Encián - a brassói ter-
mészetjárók folyóirata, 

Hétfalusi Magyar Művelődési 
Társaság.
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